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SENSACJA – ZNIKNÊ£O BEZROBOCIE

List do redakcji

Bardzo możliwe, że już niedługo z
czołówek gazet znikną tytuły o tym, że
szczur pogryzł kobietę albo odwrotnie,
a pojawią się o tym, że w powiecie łobeskim zniknęło bezrobocie. To by zasługiwało na miarę sensacji wręcz rangi
krajowej, bo przecież jeszcze parę lat
temu powiat słynął z najwyższego bezrobocia i takie wiadomości obiegały
prasę różnego szczebla. Ale czy bezrobocie rzeczywiście zniknęło?
Po naszych artykułach na temat rynku pracy, CIS i łobeskiej gospodarki
rozgorzała na te tematy dyskusja i zatacza coraz szersze kręgi. Coraz śmielej
wypowiadają się na te tematy różne
osoby i instytucje. Dyskusja zmienia
horyzont myślenia o bezrobociu i gospodarce i o to nam chodziło. By złamać
stereotypy na ten temat panujące w
naszym powiecie. Te stereotypy blokowały zmiany; wyrosły one na gruncie
rzeczywistego bezrobocia panującego
kilka lat temu, ale sytuacja zmieniła się
i dzisiaj trzeba zmienić nasze myślenie,
a nie wciąż tkwić w dawno temu wyrobionych koleinach.
Na rynek pracy trzeba patrzeć w
powiązaniu z całą gospodarką i opieką
społeczną. Zauważyli to radni w Węgorzynie i wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Jednak do prekursorów trzeba zaliczyć
tu byłego burmistrza Węgorzyna Stanisława Konarskiego, który już ponad rok

temu miał odwagę złamać pewien stereotyp stwierdzając publicznie, że nie
będzie utrzymywał nierobów i pijaków
na pracach interwencyjnych. Wyłamał
się z chóru burmistrzów, którzy chwalili się ilością zatrudnianych w ten sposób bezrobotnych. Co prawda nie przynosiło to żadnych efektów, ale zaspakajali w ten sposób złudzenie, że dają pracę. To dawało im punkty wyborcze, ale
w dłuższej perspektywie było to „mieleniem” publicznych pieniędzy. Organizacja tych prac dublowała opiekę
społeczną. Po jakimś czasie wszystko
wracało do punktu wyjścia.
Teraz wydaje się, że następuje przełom w myśleniu o bezrobociu. Jeszcze
kilka lat temu to PUP pukał do firm i
próbował wepchnąć im bezrobotnych.
Dzisiaj sytuacja odwróciła się – to
przedsiębiorcy pukają do PUP i zabiegają o pracowników. A skoro ich nie
ma, to gdzie oni są? Duża część ludzi
wyjechała zagranicę. Ale też sporą
część zatrudnia... sam PUP, tworząc dla
bezrobotnych staże, szkolenia, prace
interwencyjne i inne formy utrzymywania ich za publiczne pieniądze. Podczas
gdy nie ma rąk do pracy, bezrobotni
zamiast intensywnie szukać pracy, trafiają do instytucji publicznych, w których pełnią rolę urzędniczych pomocy,
bo przecież nie ma tam dla nich wolnych etatów.

Jeszcze jedna ulica £obeska

Przeszło rok temu, podczas
dyskusji dotyczącej spraw łobeskich, dyrektor Miejsko –
Gminnej Biblioteki Publicznej
Eugeniusz Szymoniak poinformował, że w Poznaniu jedna z
ulic posiada nazwę Łobeska.
Odszukał ją w internecie i dla
orientacji wykonał odbitkę, a ja
obiecałem odszukanie jej, gdy
będę w tym mieście. Na posiadanych planach Poznania takiej ulicy
nie było, ale te plany były stare, wydane zostały w 1956 i 1970 roku.
Dopiero, gdy nabyłem plan miasta
wydany w 2006 roku okazało się, że
Poznań posiada zaznaczoną ulicę o
nazwie Łobeska.
Ulica Łobeska położona jest w
peryferyjnej dzielnicy Ławica w rejonie lotniska, do której dojeżdżają autobusy miejskie. Najlepiej dojechać
autobusem numer 59, kursującego z
przystanku blisko hotelu Merkury.
Dojechać należy do ul. Złotowskiej,
na skrzyżowaniu z Ławicą. Złotowską dojść do Perzyckiej i skręcić
nią na lewo, na południowy wschód.
Po około dwustu metrach trzeba iść
na lewo ulicą Złocieniecką, a stąd już
kilkanaście kroków i na prawo tabliczka informuje, że rozpoczyna się
ulica Łobeska. Razem od przystanku
odległość wynosi niecały kilometr.
Najlepiej jednak wybrać się w omawiane okolice z mieszkańcem Poznania lub kupić plan miasta. Ulica
Łobeska powstała na nowym osiedlu.
Nie stanowi arterii przelotowej. Służy jedynie mieszkańcom znajdujących się tu budynków. Ulica ma niewiele ponad sto metrów długości.

Główny wjazd znajduje się od strony
Złocienieckiej. Z drugiej strony, od
Perzyckiej odcinek drogi jest nie jest
utwardzony, nawierzchnia piaszczysto
– gliniasta, brak chodników. Tabliczka
z nazwą ulicy znajduje się tylko na
początku od strony Złocienieckiej. Od
tej też strony oznaczono numeracje nieruchomości według systemu – po lewej
nieparzyste a po prawej parzyste. Numeracja po stronie nieparzystej kończy
się na numerze 33 a po przeciwnej na
numerze 20. Jedna z nieruchomości nie
posiada oznaczenia, ale nie wiadomo
czy należy ona do omawianej ulicy.
Jeden budynek znajduje się jeszcze w
trakcie budowy. Podaję tu dokładnie
numerację budynków, ponieważ w naszym mieście na szeregu ulicach istnieje w tej dziedzinie chaos, czego przyk ł a d e m
mogą być ulice
Wo j celska, Cho-

To jest pierwszy mechanizm, który
powinien być zablokowany w procesie
uzdrawiania rynku pracy.
Przytoczę wypowiedzi z sesji rady
miejskiej w Węgorzynie: - W sprawozdaniu OPS czytamy, że pomoc finansowa udzielana jest rodzinom, które nie
potrafią sobie poradzić ze względu na
wysokie bezrobocie i trudną sytuację
materialną. Jakie bezrobocie, skoro
tylu przedsiębiorców z naszej gminy
poszukuje rąk do pracy? Myślę, że wielu z tych, którzy korzystają z opieki ma
współmałżonka pracującego na przykład za granicą. Często docierają do
mnie głosy o nierzetelnie prowadzonych wywiadach środowiskowych. Ci,
którzy otrzymują pomoc często wystają
w wiadomym celu pod sklepami. –
mówił wiceprzewodniczący rady Jan
Szymko. Poparł go radny Jan Mazuro,
który przypomniał, że na pomoc społeczną gmina przeznacza 3,6 mln zł. I
cóż się okazuje? Z tego co się dowiedziałem, dwóch węgorzyńskich przedsiębiorców zaczęło szukać pracowników w... nowogardzkim więzieniu!!!
W końcu też zdenerwował się wiceburmistrz Łobza Ireneusz Kabat, który
zawnioskował, by uchylającym się od
podjęcia pracy obcinać pomoc socjalną.
Bo niby dlaczego ktoś, kto nie chce pracować, ma dostawać pieniądze za nic.
To pokazuje skalę zmian, jakie zapina, Murarska i inne. W Poznaniu
przy ul. Łobeskiej mieszczą się siedziby dwóch instytucji – Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych “Ławica Zachód” oraz Zakład
Ochrony Środowiska. Domy tworzą
zwarta zabudowę i tylko na końcu są
wydzielone. Zabudowa nieco oddalona od chodnika. Na początku ulicy
ustawiono znak drogowy informujący, że jest nieprzejezdna. Jednak
wbrew temu na końcu znajduje się
zakręt i pojazdy, a także mieszkańcy,
korzystają z dojścia, o czym świadczy, że jezdnia nie zarosła trawą. Całość ulicy nie została jeszcze w pełni
zagospodarowana. Obecnie, z tego
co mi wiadome, to ulice Łobeskie
istnieją w największym polskim
mieście, jakim jest Warszawa, w
dużym mieście Poznaniu i małym
mieście Płoty. Do marca 1945 roku
w Świdwinie obecna ulica Szczecińska nosiła nazwę Łobeska w języku
niemieckim.
Zbigniew Harbuz

szły w ostatnim czasie na rynku pracy.
Zmiany zaszły, myślenie pozostało w
tym samym miejscu.
Dzisiaj przed PUP-em stoi zadanie
spowodowania takiej sytuacji, by bezrobotni zaczęli znowu pukać do firm i pytać
o pracę. Ale to nie tylko jego zadanie, ale
wszystkich instytucji mających wpływ na
rynek pracy, a więc lokalną gospodarkę;
burmistrzów, OPS-ów, firm i instytucji.
To oczywiście wymaga przekroczenia
stereotypów i odwagi. Nie może być tak,
że gdy w firmach brakuje pracowników
bezrobotni kierowani są na staże i prace
interwencyjne, które przecież finansują
owi przedsiębiorcy. Czas najwyższy podjąć walkę z pracą na czarno, która niszczy
gospodarkę i ludzi. Czas najwyższy zweryfikować listę bezrobotnych zarejestrowanych i chcących pracować, i tych unikających pracy. Może lista stopnieje do
kilkuset osób. Pozostanie na rynku ta
część bezrobotnych, która nie posiada
żadnych kwalifikacji i nie nadaje się do
pracy. Tą grupą powinna zająć się opieka
społeczna, a z Łobza może nawet pójść
sygnał do rządu o ustanowienie socjalu
dla nich, na wzór europejski. Powinna też
rosnąć ranga przeszkoleń, by ludzie mogli uczyć się nowych zawodów potrzebnych w gospodarce. Szkolić, szkolić,
szkolić... Zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze powinny posłużyć do obniżenia podatków przedsiębiorcom, którym
pozwoliłoby to zwiększać zatrudnienie.
Jest dobry czas, by wejść w ten samonapędzający się mechanizm w skali całego
kraju. Nie widzę powodu, by taki impuls
nie wyszedł z Łobza. Mamy przecież tutaj
zdolnych ludzi. Kazimierz Rynkiewicz
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Edward Stanis³awczyk i Teresa Parobiec radnymi

Dwoje nowych
radnych w Dobrej
(DOBRA) W minioną niedzielę, 1 lipca, w Dobrej odbyły się
wybory uzupełniające do rady
miejskiej. W Grzęźnie była tylko
jedna kandydatka – Teresa Parobiec i od dwana było wiadomo,
że zostanie radną, natomiast w Dobrej doszło do
wyborczego pojedynku
pomiędzy Edwardem
Stanisławczykiem a Teresą Wojciechowską.
Oboje kandydatów starało się o mandat w wyborach ubiegłorocznych, ale
bez rezultatu. Tym
razem rozstrzygnięcie
paść musiało.
Zwycięsko z
tego wyborczego pojedynku wyszedł Edward
Stan i s ł a w czyk, który otrzymał o 21 głosów
więcej od swojej konkurentki i zo-

stał radnym rady miejskiej. Wybory odbyły się w okręgu wyborczym
nr 2. Uprawnionych do głosowania
w tym okręgu było 919 mieszkańców. Poszło do urn 171 wyborców.
Głosowano w szkole podstawowej.
Edward Stanisławczyk otrzymał 96 głosów, Teresa Wojciechowska, startująca z
komitetu wyborczego
„Dobra Nasza” otrzymała 75 głosów. Nie
było głosów nieważnych, co stwierdziła komisja w
składzie:
Maria Bąk –
przewodnicząca, Justyna Stasiak –
zastępca
przew. oraz
członkowie: Jolanta
Mikołowska, Marta Wilczyńska i
Marta Kamińska.
(r)

Nowi
inkasenci
w gminie
(RESKO) Nowi sołtysi w gminie Resko będą również poborcami
lokalnych podatków. Sołtysi kasować będą podatki od nieruchomości
należących do osób fizycznych, a
także podatek rolny. Każdy z nich
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% tego co zebrał. Taką samą
prowizję otrzyma Ewa Bojarkowicz z Naćmierza, która zajmie się
zbieraniem opłaty targowej. (gp)
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W Resku zmniejsz¹
zanieczyszczenie
(RESKO) Na ostatniej sesji
rady miejskiej radni podjęli decyzję
o zaciągnięciu przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska na kwotę 119
tys. zł. Pożyczka ta zostanie przeznaczona na modernizację dwóch
kotłowni w obiekcie sportowym
przy Alei Wolności oraz w budynku
Szkoły Podstawowej w Łabuniu
Wielkim. Do obu inwestycji gmina
ma dołożyć z własnych środków 170
tys. zł. Obie inwestycje uzasadnione
są koniecznością ograniczenia emisji spalin.
(gp)

Oddam kotka

Zaopiekuj
siê mn¹
(jednomiesiêczny kotek)

091 397 44 70
Redakcja
zatrudni
przedstawiciela
handlowego
do działu
reklam i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532
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Gmina walczy o œrodki unijne

REKLAMA

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

(ŁOBEZ) Najbliższe cztery i
pół roku ma przynieść samorządom
spory zastrzyk środków pieniężnych z funduszy unijnych. Funduszami dysponować będą w znacznym stopniu urzędy marszałkowskie, a poszczególne samorządy
będą mogły wykorzystać je w oparciu o przedłożone projekty na realizację danych zadań i potrzeb. Każda z gmin opracowuje teraz projekty na określone cele, które świadczą
o kierunkach rozwoju jakie przyjmują poszczególne władze. O kierunki rozwoju gminy w tym zakresie pytali się na ostatnich sesjach
radni gminy. Na wtorkową sesję
informację na temat zadań przeznaczonych do realizacji na lata 2007 –
2013 przygotowała Małgorzata
Ciemnoczołowska – Busz, kierownik wydziału inwestycji i rozwoju
lokalnego gminy.
Gmina planuje przebudowę i
modernizację ulic Waryńskiego,
Drawskiej, Węgorzyńskiej, Magazynowej i Bema. Jak na razie gmina
zamierza wystąpić o 300 tys. zł na
opracowanie dokumentacji projektu. Na etapie opracowania dokumentacji znaleźć się mają również modernizacja sieci kanalizacyjno –
wodociągowej w rejonach ulic 30 –
lecia PRL, Przedmiejskiej, Pobocznej i Bocznej oraz rekultywacja
punktu przeładunkowego w Prusinowie i budowa sortowni śmieci. Trzeci projekt na pozyskanie środków na
opracowanie dokumentacji projektu
zakładającego przywrócenie okolicom Wzgórza Rolanda i brzegom
Regi walorów turystycznych.
Sporym zadaniem, które sfinansowane zostać ma ze środków zewnętrznych jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście. Projekt oszacowany na 1,3 mln zł zakłada ocieplenie i wymianę okien w szkole w
Bełcznej, gimnazjum, domu pomocy na H. Sawickiej i gminnego centrum informacyjnego. Odrębne projekty modernizacyjne mają dotyczyć również ŁDK i SP nr 1. Spory

plan dotyczy także SP nr 2 i mieszczącego się w niej centrum rehabilitacyjnego. Projekt zakłada między
innymi wymianę stolarki okiennej,
ocieplenie budynku, wymianę ogrodzenia oraz budowę boiska i bieżni.
Osobny projekt niejako dublujący
poprzedni zakłada pozyskanie
środków na opracowanie dokumentacji pod budowę bieżni i boisk w
obu podstawówkach wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
wokół nich. Kolejnym sportowym
projektem władz gminy jest modernizacja stadionu miejskiego, zakładająca budowę kortów tenisowych,
założenie oświetlenia i przebudowę
trybun. W tym przypadku, po za
ogólnym kosztem inwestycji (400
tys. zł) znana jest również wysokość
wkładu własnego gminy – 60 tys. zł.
Dane te podane są również w informacji dotyczącej budowy nowego
boiska wraz z trybunami w ramach
realizowanego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej projektu „Euroboisko”. Gmina wyłożyć ma na ten cel 350 tys. zł z własnych środków. Całość projektu
oszacowano na 2 mln zł.
Powyższe zadania realizowane
mają być w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Pozostałe, obejmujące wieś podporządkowane są Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj
największym projektem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenach wiejskich. Całkowity
koszt projektu ma zamknąć się w 3,5
mln zł, z czego gmina będzie musiała wyłożyć 700 tys. zł. Kwestie ka-

nalizacji Zajezierza, Zagórzyc i
Rożnowa mają zostać uporządkowane w ramach jednego projektu
realizowanego razem z Drawskiem
Pomorskim. Ze środków unijnych
przeznaczonych na wieś powstać
mają również świetlice i boiska w
Dobieszewie i Rożnowie. Wartość
obu projektów wynieść ma 600 tys.
zł, gmina będzie musiała na nie
wyłożyć 120 tys. zł.
Największym projektem, na jaki
w ciągu najbliższych lat zamierza
porwać się gmina, jest koordynowane przez Unię Miast i Gmin Dorzecza Regi uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących nad rzeką. W ramach tego projektu gmina Łobez ma zmodernizować oczyszczalnię ścieków i zbudować kanalizację na odcinku Łobez –
Dalno. Przewidywany całkowity
koszt projektu ma wynieść 15 mln
zł. Wymagany udział gminy wynosi
3750 tys. zł.
Jak czytamy w informacji,
przedstawione projekty wynikają z
obecnych potrzeb i lista zadań w
przyszłości może ulec zmianie. W
chwili obecnej Komisja Europejska
pracuje nad akceptacją przedłożonego przez Urząd Marszałkowski
Regionalnego Programu Operacyjnego i w dokumencie tym mogą zostać wprowadzone zmiany. Gmina
w celu pozyskania jak największej
liczby środków i akceptacji maksymalnej ilości środków nawiązała
współpracę w zewnętrzną firmą
konsultingową, która wykonać ma
część aplikacji do projektów. Pierwsze wnioski do RPO gmina składać
będzie w listopadzie 2007 roku. (r)

Gmina rozpocznie negocjacje
w sprawie stada ogierów
(ŁOBEZ) Zapowiadany na 22
czerwca kolejny przetarg (właściwie przetargi, oferta składa się bowiem z dwóch
nieruchomości, wchodzących w skład byłego
stada ogierów) na
Świętoborzec
nie
przyniósł po raz kolejny rozstrzygnięcia. Po
wyczerpaniu procedur
przetargowych możliwe jest teraz podjęcie negocjacji przez
powiat
i
gminę
z
ANR
w
sprawie

przejęcia byłego stada.
- Na początku lipca burmistrz
Łobza i wicestarosta łobeski
spotkają się w Szczecinie
w dyrektorem agencji.
Celem tego spotkania jest
rozpoczęcie negocjacji w
sprawie przejęcia stada.
Pragnę jednak zaznaczyć,
że stroną, która jest tym
najbardziej zainteresowana jest
gmina – powiedział
starosta
Antoni
Gutkowski.
(gp)
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Zawiadomienie
Wójta Gminy Radowo Ma³e
O zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art.10 §1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz.U. 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem
decyzji, co do zebranych dowodów
i materiałów
oraz zgłoszonych
żądań
w
sprawie usta-

lenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnohodowlanym, budowa 98 pawilonów do chowu norek w obsadzie
powyżej 300 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami budowlanymi związanymi z
inwestycją zlokalizowaną na
działce nr 9, obręb Wołkowo, gm.
Radowo Małe. Z aktami sprawy
można zapoznać się w Urzędzie
Gminy w Radowie Małym w pokoju
nr 8 w godzinach 700- 1500 w
terminie 7 dni od dnia ukazania się/otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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Radni
na wakacjach

(ŁOBEZ) W piątek odbyła się
ostatnia w tym półroczu sesja rady
powiatu. Na sesji podziękowania od
starosty i przewodniczącego rady
odebrali organizatorzy i sponsorzy
prezentacji powiatu łobeskiego w
Poznaniu.
W nawiązaniu do poznańskiego
sukcesu powiatowej promocji,
przewodniczący rady Marek Kubacki zaproponował utworzenie, na
wzór zawiązanej niedawno Powiatowej Rady Sportu, organu doradczego, skupiającego mieszkańców,

zainteresowanych promowaniem powiatu. Na sesji zaprezentowano również relację z Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu.
Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżetach powiatu,
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i funduszu geodezyjnego.
Pod koniec sesji wystąpienie
członków lokalnej LPR spowodowało dyskusję o prawnej sytuacji
nieruchomości w powiecie. Teraz
radni powiatu mają wakacje. (gp)

Pieni¹dze wojewody
na m³odzie¿ powiatu

Wybory w Worowie
(WOROWO) 14 czerwca sołtys Worowa Stanisław Majchrzak
zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa. W biurze rady znalazł się już
projekt uchwały określającej termin
REKLAMA

nowych wyborów. Wybory w sołectwie mają odbyć się 17 lipca. Jak
czytamy w uzasadnieniu do uchwały sołtys zrezygnował z funkcji z
przyczyn osobistych.
(gp)

(ŁOBEZ) 25 maja 2007 r. na ogłoszony przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty, działającego w
imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego konkurs pn. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Powiat
Łobeski złożył siedem wniosków o dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży w 2007 r. Dwa z nich otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 42 398 zł.
„Rozwój wiedzy i umiejętności
uczniów Zespołu Szkół w Resku oraz
Zespołu Szkół w Łobzie w zakresie
kultury fizycznej i nauk przyrodniczych” - łączna wartość programu: 31
983 zł, w tym dofinansowanie: 22 388
zł oraz „Wypatrz mnie” - łączna wartość programu: 25 945 zł, w tym dofinansowanie: 20.010 zł.
REKLAMA

Program „Wypatrz mnie” dotyczy
gry w piłkę nożną i ma na celu aktywizację dzieci klas I-VI, przede
wszystkim z terenów wiejskich. Na
wszystkie rozgrywki zapraszani będą
instruktorzy i trenerzy piłki nożnej z
klubów powiatowych oraz goście z
renomowanych klubów województwa. Wizyty te mają dać najlepszym
i najbardziej zdolnym dzieciom szansę rozwoju w takich właśnie klubach.
W zajęciach udział wezmą dziewczynki i chłopcy urodzeni w 1995 i
młodsi.
Program „Umiem pływać i bezpiecznie wypoczywać nad wodą”, złożony przez UKS „SPŁYW” działający
przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w
Łobzie, uzyskał dofinansowanie w
kwocie 6.291 zł (łączna wartość programu - 9.111 zł). Realizacja programów rusza już w lipcu.
(r)

WÊGORZYNO
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To jest to bezrobocie, czy go nie ma?

Uwagi do pomocy spo³ecznej
(WĘGORZYNO) Działalność
opieki społecznej nieraz wzbudza
wątpliwości i kontrowersje mieszkańców, a oburzenie wywołuje czasami zakres świadczonej pomocy i
cel na jaki jest ona przeznaczana.
Dyskusja na temat pomocy socjalnej miała również miejsce na sesji
rady miejskiej w Węgorzynie 21
czerwca. Tu powodem do dyskusji
stało się przedłożone radnym sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności miejscowego OPS.

- W sprawozdaniu OPS czytamy,
że pomoc finansowa udzielana jest
rodzinom, które nie potrafią sobie
poradzić ze względu na wysokie
bezrobocie i trudną sytuację materialną. Jakie bezrobocie – pytał wiceprzewodniczący rady Jan Szymko – skoro tylu przedsiębiorców z
naszej gminy poszukuje rąk do pracy? Myślę, że wielu z tych, którzy
korzystają z opieki, ma współmałżonka pracującego na przykład za
granicą. Często docierają do mnie
głosy o nierzetelnie prowadzonych
wywiadach środowiskowych. Ci,
którzy otrzymują pomoc, często
wystają w wiadomym celu pod sklepami. Dziwi mnie również bezskuteczność w ściąganiu należności od
„alimenciarzy” – dodał Szymko.
- Ośrodek Pomocy Społecznej
obraca poważnymi sumami. 3,6 mln
zł to masa pieniędzy i nie wiem, czy
pracujące tam trzy osoby dadzą so-

bie radę z taką ilością wniosków –
stwierdził radny Jan Mazuro. – Należy też dołożyć starań, by ta pomoc
udzielana była racjonalnie.
Do słów radnych odniosła się
dyrektor OPS Halina Jagiełka.
- W 2006 roku udzieliliśmy pomocy 517 rodzinom. Liczba ta jest
tak wysoka, bowiem w jej skład
wchodzą również osoby, którym
udzieliliśmy pomocy w ramach rządowego programu dożywiania. Nie
zgodzę się z tym, że wywiady środo-

wiskowe prowadzone są nierzetelnie. Pomimo niewystarczającej
liczby pracowników - powinno być
ich czterech - radzimy sobie dobrze
i znamy lokalne środowisko –
stwierdziła dyrektor.
Informację dyrektor uzupełniła
burmistrz, informując o pomocy dla
rodzin, których nie stać będzie na
zakup mundurków. Pomoc ta przekazana przez ministerstwo, rozdysponowana zostanie przez ośrodek.
Burmistrz odniosła się również do
kwestii „alimenciarzy”.
- Muszę przyznać, że wobec
ściągalności należności za alimenty
mam również zastrzeżenia. Wiem,
że w niektórych gminach komornicy zabierają samochody na poczet
zaległych alimentów. Zamierzam
sprawdzić, jak to wygląda w naszej
gminie i zastanowić się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania –
stwierdziła burmistrz.
(gp)

Radni dali na koœció³
w K¹kolewicach
(WĘGORZYNO) Radni postanowili tym razem zgodzić się
na wydanie 17 tys. zł z rezerwy budżetowej na remont kościoła w
Kąkolewicach.
Na poprzedniej sesji nie zgodzili się na przekazanie pieniędzy z
uwagi na brak koniecznej dokumentacji. Wydatek ten uchwalono na
ostatniej sesji rady miejskiej. Tym
razem burmistrz Grażyna Karpowicz wykazała istniene pozwolenia

na budowę, co umożliwia podjęcie
starań o dofinansowanie z ministerstwa kultury i wykorzystanie wspomnianych środków.
- Jeżeli wszystko jest zgodnie z
prawem i są odpowiednie dokumenty, to nie mamy nic
przeciwko takiemu
wydatkowi – skomentował radny
Jan Mazuro. (gp)

tygodnik łobeski 3.07.2007 r.

Gimnazjum rusza, zajezdnia wstrzymana

Samowola budowlana
burmistrz Karpowicz
(WĘGORZYNO) Jak informuje na stronie węgorzyńskiego urzędu burmistrz Grażyna Karpowicz 26 czerwca Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o wznowieniu prac budowlanych związanych z inwestycją budowy nowego gimnazjum. Budowę
wstrzymano na skutek popełnionych przez nadzorującą firmę błędów, związanych z odstępstwem od
planu. W informacji podano również termin wejścia firmy na plac
budowy, określony na 2 lipca.
Budowa gimnazjum rusza.
Wstrzymano natomiast budowę nowej zajezdni autobusowej na ulicy
Sosnowskiego w Węgorzynie, roz-

poczętą w wyniku zarządzenia burmistrz Karpowicz z 28 marca 2007
roku. 20 kwietnia do powiatowego
inspektoratu wpłynęło pismo radnej
Jadwigi Kamińskiej w sprawie
sprawdzenia zgodności wykonywanej inwestycji z przepisami budowlanymi. Po dokonaniu oględzin budowy, 18 czerwca Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Łobzie wydał postanowienie o
wstrzymaniu prac budowlanych.
Gmina nie posiadała pozwolenia na budowę, ani też jej nigdzie nie
zgłosiła. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego rozpoczęcie budowy bez zezwolenia lub zgłoszenia
jest samowolą budowlaną.
(gp)

Wybory so³tysów
w nowych so³ectwach
(WĘGORZYNO) Burmistrz
ogłosiła terminy zebrań w
celu wyboru sołtysa w miejscowościach Runowo Pomorskie, Połchowo, Gardno,
Lesięcin.
W Runowie Pomorskie takie
zebranie odbędzie się w dniu 7 lipca
2007 roku (sobota) o godz. 10.00 w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim.

W Połchowie wybory sołtysa
odbędą się w dniu 07 lipca 2007
roku (sobota) o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej (hydrofornia).
W Gardnie wybory odbędą się
w dniu 10 lipca 2007 roku (wtorek)
o godz. 17.00. Zebranie odbędzie się
w autobusie.
W Lesięcinie (Kąkolewice) wybory sołtysa odbędą się w dniu 10
lipca 2007 roku (wtorek) o godz.
19.00 w bibliotece w Kąkolewicach.

Przetarg na
budowê œwietlicy
(WĘGORZYNO) Burmistrz
Węgorzyna ogłosiła przetarg na
„Przebudowę i rozbudowę budynku po byłej hydroforni w Połchowie ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ogólnobudow-

lanych, elektrycznych i instalatorskich. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2007 r. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Kryteria oceny ofert - cena
ryczałtowa brutto za wykonanie robót - 100%. Termin składania ofert:
do godziny 11.00 do dnia
09.07.2007 r.
(r)

Nabór do urzêdu miejskiego
(WĘGORZYNO) Burmistrz Węgorzyna ogłosiła
nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale
Finansowym urzędu miejskiego.

Kandydaci powinni mieć wykształcenie wyższe lub średnie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym. Odpowiednie dokumenty powinni złożyć w zamkniętej kopercie w
urzędzie do dnia 13 lipca br. Tam też
zasięgać informacji o konkursie. (r)

INFORMACJE

tygodnik łobeski 3.07.2007 r.
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Problemy w³asnoœciowe
w powiecie oczami LPR
Bronis³aw Micek
(POWIAT) Problemy własnościowe, o których głośno było ostatnio na Mazurach, dotyczyć mogą
także mieszkańców powiatu łobeskiego. Nieuregulowane kwestie
własności niektórych nieruchomości mogą spowodować wystąpienie
z roszczeniami byłych właścicieli,
obywateli Niemiec. Wprawdzie
nikt jeszcze się taki w naszym po-

wiecie nie pojawił, ale działacze lokalnej LPR postanowili dmuchać na
zimne i wystąpili do starostwa z
wnioskiem o przedstawienie informacji, dotyczącej nieruchomości,
które do tej pory nie posiadają polskich ksiąg wieczystych.
Temat stosunków własnościowych w powiecie poruszony został
również na ostatniej sesji rady powiatu, zainicjowany przez członków łobeskiej LPR Bronisława
Micka i Antoniego Moroza. W
imieniu starosty wyjaśnień na temat
problemów własnościowych udzielał Zbigniew Pałubiak, dyrektor
powiatowego wydziału nieruchomości. Jak stwierdził Antoni Moroz

Kurier Szczeciński 21 czerwca 2007 r.

Wnioski tylko do koñca roku

Darmowa samowola

Od ubiegłego tygodnia można
składać wnioski o bezpłatne zalegalizowanie samowoli budowlanych powstałych do 10
lipca 1998 r. Można na tym zaoszczędzić nawet 50 tys. złotych, jeśli formalności załatwi
się do końca tego roku.

Samowolami budowlanymi nie
są tylko budynki powstałe bez pozwolenia na budowę, lecz także
obiekty, w których podczas budowy wprowadzono znaczące zmiany
w projekcie, zabrakło nadzoru czy
też po zakończeniu budowy nastąpiła istotna rozbudowa (przebudowa). Według dotychczasowych
przepisów za legalizację samowoli
powstałych w ostatnich 12 latach
trzeba było sporo zapłacić: 50 tys.
zł – dom jednorodzinny, 25 tys. zł
– garaż. Zmieniła to nowelizacja
prawa, która weszła w życie wczoraj. Umożliwia ona bezpłatne legalizowanie samowoli budowlanych
powstałych od stycznia 1995 r. do
10 lipca 1998 r. Ma to zachęcić ich
posiadaczy do składania odpowiednich wniosków. W pierwszym
REKLAMA

dniu obowiązywania nowego przepisu do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nie wpłynął żaden nowy wniosek. – Zobaczymy, jak będzie w
najbliższych dniach – mówi Mariusz Czasnojć z inspektorat. Poza
odpowiednią datą zakończenia budowy ważne jest też, aby przeznaczenie budynków było zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo z decyzją określającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Niezbędne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z gminy. Samowole muszą też spełniać
inne wymogi prawa budowlanego.
Konieczne jest, żeby przed 11 lipca
2003 r. w sprawie nielegalnej budowy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Przed tą datą
obiekt powinien być użytkowany co
najmniej pięć lat. Darmowa legalizacja jest możliwa tylko w przypadku budynków podlegających przepisom prawa budowlanego, domów,
garaży, zabudowań gospodarczych,
ale już nie np. altan do 25 mkw pow.
na działkach.
(mak)

problem wystąpienia o swoją własność może wystąpić w kilku miejscowościach powiatu. Dawni właściciele mogą upomnieć się o swoje
nieruchomości w Zwierzynku, Czachowie i Łobzie.
- Pod powiat podlegają jedynie
tzw. wolne grunty Skarbu Państwa,
nie podlegające Agencji Nieruchomości Rolnych. W powiecie mamy
2450 nieruchomości, z czego aż
2226 nie posiada założonych ksiąg
wieczystych. W liczbie tej znajdują
się 33 nieruchomości zabudowane,
89 nieruchomości niezabudowanych, 26 działek leśnych, 636 działek, sklasyfikowanych jako wody i
1442 nieruchomości drogowych.
Na założenie wszystkich ksiąg dla
tych nieruchomości potrzebujemy
380 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć,
że znaczna część z nich stała się z
mocy prawa własnością gmin. Gminy nie wystąpiły do tej pory do wojewody o ich skomunalizowanie.
Gminy przejmowały do tej pory jedynie to, co przedstawiało dla nich
jakąś wartość. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę władzom gmin na
konieczność uporządkowania tego
problemu do końca 2005 roku. Starostwo może zrobić to za gminy, ale
wiąże się to z kosztami. Środki, jakie wojewoda przekazał nam na
administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zamknęły się w
kwocie 10 tys. zł, a wnioskowaliśmy
o wiele więcej. Dopiero w tym roku
zwiększyło się zainteresowanie
władz tą problematyką. Zainteresowałem się również kwestią niemieckich ksiąg wieczystych. Od pracownika łobeskiego sądu dowiedziałem
się, że w latach pięćdziesiątych
przeniesiono je do sądu w Stargardzie. W 1989 roku księgi te straciły
na mocy ustawy ważność i przeniesiono je prawdopodobnie do archiwum państwowego. Warto dodać,
że większe niebezpieczeństwo istnieć może w Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie wiele nieruchomości nie ma określonego statutu
prawnego – stwierdził dyrektor Pałubiak.

- Część zaniedbań wynika ze
strony gmin. Starostwo mogłoby to
zrobić w ciągu dwóch lat. Ale jeżeli
wojewoda zamiast dawać 80 tys. zł,
daje 10 tys. zł, to po czyjej stronie
leży wina? – pytał starosta Antoni
Gutkowski. – Wojewoda przekazuje środki, które sam dostaje od rządu. Liga Polskich Rodzin ma swojego premiera i może działać w celu
zwiększenia środków na ten cel –
dodał.
- Ten problem należało załatwić
już kilkanaście lat temu – zabrał głos
radny Mieczysław Fojna, szef gminnego wydziału nieruchomości i radny powiatu. – Nie należy zrzucać
całej odpowiedzialności na gminy,
bowiem te musiały by zrealizować
to zadanie ze środków mieszkańców, a jak wiadomo gminy mają
wiele potrzeb. Jest to nasz wspólny
problem.
Jeszcze w tym roku - jak poinformował dyrektor Pałubiak mogą wejść przepisy przyśpieszające procedury własnościowe.
Stosunki własnościowe pozostają
dość jeszcze skomplikowane, a
najlepiej świadczy o tym brak właściciela odcinka ulicy Obrońców
Stalingradu, podany przez Ryszarda Krawczykiewicza, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jak stwierdził inspektor nikt nie chce się przyznać do części ulicy między rondem, a ulicą
Kolejową.
W latach 70-tych wielu Niemców lub tych, którzy się w danym
momencie za takich uważali wyjechało do RFN, nie zrzekając się
pozostawionych w Polsce majątków. Tam, tak jak i wcześniejsi
przesiedleńcy otrzymali odszkodowania za utracone ziemie. Trudno się dziwić niemieckim urzędnikom, którzy żądają teraz zwrotu
odszkodowań od ludzi, którzy
zgodnie z prawem mają jeszcze
majątki w opuszczonym przez siebie kraju.
Jak odwiedziliśmy się nieoficjalnie za wspomniany odcinek drogi odpowiada starostwo.
(gp)
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Powiatowy zlot stra¿aków ochotników

Ma³e Czachowo pokona³o gigantów
(RADOWO MAŁE) Sensacyjnie zakończyły się powiatowe
zawody sportowo-pożarnicze
drużyn OSP. Zwyciężyła drużyna
z małej wsi Czachowo, pokonując
takich gigantów ochotniczego pożarnictwa jakimi są jednostki w
Węgorzynie, Dobrej, Resku i kilku innych wioskach powiatu.
Zawody pożarnicze odbyły się
na boisku w Radowie Małym. Takie
zawody można nazwać zlotem strażaków, gdyż to jedyna okazja do
poznawania się, wymiany doświadczeń, oglądania sprzętu, powiatowej integracji.
Zawody rozpoczęła Msza święta, którą celebrował ks. dr Tadeusz
Uszkiewicz z Reska. Nie był tu
przypadkowo. Został wybrany
przez Zarząd Powiatowy OSP na
kapelana powiatowego strażaków.
Później przeprowadzono zawo-

dy; sztafetę i ćwiczenia bojowe. W
sztafecie pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Czachowa (gm. Radowo
Małe), wyprzedzając zespoły z Reska i Runowa. Strażacy z Czachowa
swoje wysokie umiejętności potwierdzili podczas ćwiczeń bojowych, zajmując w tej konkurencji

drugie miejsce. Pierwsze były Zagórzyce, a trzecie Bonin. W ostatecznej klasyfikacji dało to ochotnikom z Czachowa pierwsze miejsce,
puchar Wójta Gminy Radowo Małe
oraz czek na 1500 złotych.
Warto w tym miejscu wspomnieć skład tej drużyny. Większą
jej część stanowiła rodzina Ulanów;
w zawodach startowali: Piotr, Ro-

char i 500 zł).
Następne drużyny w kolejności
zajętych miejsc: 4 - Dobra, 5 - Łosośnica, 6 – drużyna z Niemiec, 7 –
Runowo, 8 – Węgorzyno, 9 – Sielsko, 10 – Resko, 11 – Gostomin, 12
– Radowo Małe. Zdyskwalifikowano drużynę z Bonina i drugą drużynę z Zagórzyc.
W przerwie zawodów odbył się
pokaz gaszenia ognia przez samolot gaśniczy przybyły z Goleniowa. Zawody miały na pewno swoje mankamenty, dyskwalifikacja dwóch drużyn wynikła
chyba z nieporozumienia, ale w
tej formie spotkanie strażaków z
całego powiatu ma sens większy, niż tylko walka o miejsca w
rankingu. To przecież są zawody ochotników, ludzi, którzy po-

man, Michał i Marian. Wspomagali
ich Krzysztof Horbacz, Damian
Świderek, Arkadiusz Chałka i Eugeniusz Kwiatkowski.
Drugie miejsce, puchar i czek na
tysiąc złotych zdobyła drużyna z
Zagórzyc (gm. Łobez), a trzecie –
drużyna z Tuczy (gm. Dobra, pu-

REKLAMA

święcają swój wolny czas, dla których często jest to pasja, którzy podtrzymują pokoleniowe tradycje i
choćby z tego względu zawody powinny odbywać się nadal w takiej
formule – spotykania się wszystkich
na swoim powiatowym święcie
sportowo-pożarniczym.
Kazimierz Rynkiewicz
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Z ¯YCIA POWIATU

Ubieg³oroczne
umorzenia w £obzie
(ŁOBEZ) Poniższy wykaz zawiera listę osób prawnych i fizycznych, którym
w ubiegłym roku burmistrz Łobza udzielił ulg, odroczeń lub umorzeń w zakresie
podatków lub opłat lokalnych. Tego rodzaju wykaz zamieszczany jest sprawozdaniu z wykonania budżetu i udostępniany jest na podstawie ustawy o finansach
publicznych. Lista ta znajduje się na BIP – ie łobeskiego urzędu. (gp)
Umorzenia
Lp. Imię i nazwisko (nazwa podatnika) Kwota Przyczyna
1 Józef Adamów
2.803,37
Trudna sytuacja finansowa
2 Irena Rokosz
614,40
Trudna sytuacja finansowa
3 Katarzyna Szymaniak
1.869,50
Susza
4 Andrzej, Maria Szymaniak 568,80
Susza
5 Gospodarstwo Rolne „Gaja” 4.276,00
Susza
6 Irena, Antoni Świątek
2.629,50
Susza
7 Edward Miszczyszyn
1.246,20
Susza
8 Zbigniew Papina
1.625,00
Susza
9 Krzysztof Panasz
966,80
Susza
10 Artur Ciemski
570,50
Susza
11 Witold Kamiński
576,00
Trudna sytuacja finansowa
12 Izabella Sienkiewicz
2.585,70
Trudna sytuacja finansowa
13 Witold Kamiński
556,40
Trudna sytuacja finansowa
14 Wiesław Figurski
3.887,90
Trudna sytuacja finansowa
15 Izabella Sienkiewicz
3.829,66
Trudna sytuacja finansowa
16 Foto-Video Krzyś
612,50 Przejściowe problemy płatnicze
17 Danuta Zarzeczna
2.165,00
Trudna sytuacja finansowa
18 Marian Parchimowicz
900,08
Trudna sytuacja finansowa
19 Dariusz Hayder
578,00
Trudna sytuacja finansowa
20 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
1.812,00
Trudna sytuacja finansowa
21 Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT”
1.530,00
Trudna sytuacja finansowa
22 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
1.065,40
Trudna sytuacja finansowa
23 Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
18.173,30
Przejścioweproblemypłatnicze
24 Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT
1.224,00
Trudna sytuacja finansowa
25 Powiatowy Urząd Pracy
5.656,00 Przejściowe problemy płatnicze
26 Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT”
2.097,10
Trudna sytuacja finansowa
27 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja w Dalnie”
4.467,56
Trudna sytuacja finansowa
28 PPHU „Madagier”
1.377,60
Susza
Ulgi
Lp. Imię i nazwisko (nazwa podatnika) Rodzaj ulgi
1 Tadeusz Knysz
Rozłożenie na raty
2 Henryk Rudzki
Odroczenie
3 Zbigniew Papina
Odroczenie
4 Rafał Kapłan
Odroczenie
5 Edward, Danuta Rokosz
Rozłożenie na raty
6 Zygmunt Andryszak
Rozłożenie na raty
7 Joanna Łożyńska
Rozłożenie na raty
8 Henryk Leszczyński
Rozłożenie na raty
9 Danuta Rokosz
Rozłożenie na raty
10 Krzysztof Panasz
Odroczenie
11 Stefan Gimel
Odroczenie
12 Zygmunt Andryszak
Rozłożenie na raty
13 Marcin Andryszak
Rozłożenie na raty
14 Artur Ciemski
Rozłożenie na raty
15 Marian Mikołajewski
Odroczenie
16 Henryk Rudzki
Rozłożenie na raty
17 Stanisław Suchodolski
Rozłożenie na raty
18 Henryk Mikulski
Rozłożenie na raty
19 Wojciech Krakus
Rozłożenie na raty
20 Henryk Mikulski
Rozłożenie na raty
21 Izabella Sienkiewicz
Rozłożenie na raty
22 Iwona Tratnerska
Rozłożenie na raty
23 Henryk Mikulski
Rozłożenie na raty
24 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja w Dalnie”
Rozłożenie na raty
ULGI Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW:
1. Podolski Sławomir, Kotwicki Grzegorz (trzy razy), Szczepański Kazimierz,
Dynowski Piotr, Gipsiak Krzysztof, Olasz Kazimierz, Giermakowska Bożena,
Malon Krzysztof.
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£OBESKIE
KALENDARIUM (cz. 1)
przed 1945
ŁOBEZ – Na terenie miasta były dwa kina, przy obecnej ulicy Przyrzecznej, obecnie sala gimnastyczna gimnazjum i Niepodległości, poprzednio kino Rega.
do1945
ZWIERZYNEK – B. Wedel zarządzał wsią.
przed 1945
ŁOBEZ – P. Wierow prowadził sklep z wyrobami żelaznymi.
do 1945
ŁOBEZ – W. Strauss poprowadził kawiarenkę i cukiernię na rogu
Mickiewicza i Kościelnej.
przed 1945
PRZYBORZE – W. Rohrschneider, właściciel majątku.
do 1945
STAROGARD – W dworze znajdowały się portrety Borków,
malowane przez malarza późnego baroku Antoine Pesne, zmarłego w 1757 roku.
przed 1945
RESKO – P. Mitelhausen był piekarzem.
przed 1945
ŁOBEZ – E. Raabe miał wytwórnię obuwia drewnianego.
do ok.1945
SULISZEWICE – Właścicielem był H. Quandt.
przed 1945
ŁOBEZ – Pierwszym kierownikiem krochmalni był E. Mields.
1945
RADOWO WIELKIE – Nauczycielem był pochodzący z Dobrej
Karl Dangs.
do 03.1945
DOROWO – Nauczycielem był Otto Battcher
1945
ŁOBEZ – Burmistrz Hackelberg uciekając przed Rosjanami w kierunku na zachód podczas przejazdu przez Chociwel zastrzelił się.
do 1945
BONIN – Nauczycielem był Ernst Fritz.
03.03.1945
ŁOBEZ – Miasto nosi nazwę Labes.
do ok. 03.03.1945
ŁOBEZ – Wilhelm Pagel był właścicielem kaszarni przy
ul. Budowlanej, telefon nr 280.
20.01.1945
Rozpoczęto planową akcję przesiedleń ludności niemieckiej z Pomorza
Zachodniego. Podstawą było postanowienie sygnatariuszy Konferencji w Poczdamie.
02 03 1945 ŁOBEZ – Koniuszy Althaus wraz z pomocnikami ruszył na zachód
ze stadem 350 koni i źrebiąt.
Dotarli na postój nocny we wsi Strzmiele.
02 – 04 03 1945 DOBRA – Zajęcie miasta.
kon. 02 1945 STAROGARD – Tuż przed wejściem żołnierzy Henning Borko z
żoną Honneliese wyjechali z rodowego pałacu.
02.03.1945
BONIN – Sowieckie wojska zamordowały E. Porath, mającego
około 50 lat.
03 03 1945 ŁOBEZ – Miasto i okoliczne miejscowości zajęte zostały przez I
Front Białoruski w ramach którego uczestniczyły: 3 Armia Uderzeniowa, dowódca generał lejtnant Nikołaj Simoniak, 1 Armia Pancerna gwardyjska, dowódca gen.
płk Michaił Katukow, 11 Korpus Pancerny gwardyjski (44 Pułk Pancerny gwardyjski) dowódca generał lejtnant
Andrej Getman.
03.1945
ŁOBEZ – Teofil Fiutowski mianował na komendanta MO Stanisława Kowalika.
03 03 1945 ŁOBEZ – Czerwonoarmista zastrzelił pastora Paulusa Hardera.
03 03 1945 ŁOBEZ – Przejście frontu, opanowanie ważniejszych obiektów, w
tym kolei, przez wojska sowieckie.
02.03.1945 DOBRA – Zajęcie miasta przez wojska radzieckie. do
ok.
03.1945
ŁOBEZ – Rodzina Marty Papke mieszkała przy ul. Kraszewskiego
8, po wojnie Schortens.
03.03.1945
GINAWA – Władysław Sadzak wracając z przymusowych robót w
Niemczech, zatrzymał się i uruchomił młyn.
03.1945
ŁOBEZ – Kapitan Armii Czerwonej uczestniczył w przekazaniu
władzy przez burmistrza niemieckiego Teofilowi Fiutowskiemu.
od 03.1945
RĘSKO – Niemiec ks. Józef Stracke odprawiał msze święte w
kościele.
03.1945
ŁOBEZ – Spalono kościół.
03.1945
ŁOBEZ – Zginął por. Aleksander Segal, zastępca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych 6 brygady Artylerii Lekkiej.
03.03.1945
WĘGORZYNO – Wyzwolone przez 1 Front Białoruski 1 Armii
gwardyjskiej – 11 Korpus Pancerny gwardyjski (44;45 Brygady Pancernej gwardyjskiej).
ok.03.1945
WĘGORZYNO – Całkowitemu wypaleniu uległ kościół.
ok.04.03.1945 OLCHOWICE – O przejściu frontu w domu wzięty przez Rosjan
do niewoli dowódca Korpusu SS G.Krapp.
Opracował Zbigniew Harbuz

@

Z poczty elektronicznej
tygodniklobeski@wp.pl

Witam Pana redaktora!!!
Pisze do pana, gdyż zastanawiam
się, dlaczego w Łobzie nie ma drużyny piłki nożnej dziewcząt. Są
trampkarze (starsi i młodsi), juniorzy, seniorzy, ale to wszystko chłopacy. W ogóle dziewczyn nie ma.
Jedynie zostają nam rozgrywki międzyszkolne, a to mnie nie satysfakcjonuje. Dziewczyny też potrafią

grać w nogę. Trzeba dać nam szansę. Przydzielić jakiegoś trenera. Na
pewno by było dobrze... A w Łobzie
to stawia się jedynie na chłopaków.
W Polsce jest wiele klubów kobiecych, więc w Łobzie też by mógł
być.
Pozdrawiam noga112
Od redakcji: przekazujemy trenerom pod rozwagę.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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Przede wszystkim nie szkodziæ

Po pierwsze nie szkodzić
Jako nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Runowie
Pomorskim oraz radny powiatu z niedowierzaniem i
głębokim oburzeniem przyjąłem wiadomość o próbie
odwołania Pani Marii Jędrzejczak z funkcji Dyrektora Szkoły przez Panią Burmistrz Grażynę
Karpowicz. Według Pani Burmistrz
podstawą rozpoczęcia procedury
odwołania były wyniki wycinkowej
kontroli problemowej przeprowadzonej w naszej placówce w maju
2007 r. Pani Dyrektor oświadczyła,
że nie zgadza się z większością stawianych jej zarzutów. Złożyła stosowne wyjaśnienia do wniosków
pokontrolnych. Pani Dyrektor wydawała środki finansowe zgodnie z
budżetem i na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza i zaopiniowanego pozytywnie przez Zachodniopomorskiego
Kuratora
Oświaty projektu organizacyjnego
szkoły. W latach 2005 i 2006, a więc
w okresie objętym kontrolą, Pani
Dyrektor pracowała przez bardzo długi czas bez zastępcy, który przebywał
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Pragnę dodać, że do obszaru
zarządzania Pani Dyrektor, oprócz
placówki w Runowie Pomorskim,
należą dwie filie w Sielsku i w Mieszewie oddalone odpowiednio 8 i 15 km
od macierzystej szkoły. Pani Burmistrz nie zauważyła żadnych pozytywnych dokonań Pani Dyrektor, które są widoczne “gołym okiem”
1. Wyniki sprawdzianów po
klasie szóstej uczniów naszej szkoły są corocznie wysokie. Średnie
wyniki punktowe przewyższają wyniki naszego powiatu, województwa, okręgu a nawet kraju lub są
bardzo bliskie średniej krajowej.
2. Nie można nie zauważyć, jak
budynek szkoły został bardzo istotnie zmodernizowany (ocieplony i
odnowiony). Wyremontowano:
część łazienek (pozostałe zostały
pomalowane), salę gimnastyczną.
Naprawiano dach szkoły. Odnowiono sale lekcyjne, hole, świetlicę,
pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów, kuchnię wraz z zapleczem, która dodatkowo została doposażona w nowy sprzęt. Wstawiono wszędzie nowe okna, powymieniano drzwi zewnętrzne i część wewnętrznych. Budynek szkolny nabrał właściwej estetyki, ponadto
zmodernizowany obiekt już przynosi duże oszczędności finansowe
związane głównie z dużo mniejszym
zużyciem opału. Za ogromną zasługę Pani Dyrektor uważamy stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, zagospodarowanie terenu

wokół szkoły oraz wybudowanie
boiska do piłki siatkowej, bieżni
oraz skoczni w dal. Do prac remontowych społecznie włączali się rodzice, pracownicy obsługi i nauczyciele. W tym miejscu chcę opisać
charakterystyczny przykład “docenienia pracy” Pani Dyrektor przez
Panią Burmistrz. Z inicjatywy Pani
Marii Jędrzejczak wykonano remont kapitalny toalet chłopców tzw.
sposobem gospodarczym, koszt
wyniósł ok. 15 tys. Rada Rodziców
przy współudziale Szkoły zorganizowała festyn, z którego dochód w
kwocie prawie 1.700 zł został przeznaczony na ten remont. Gdyby
wspomniane przedsięwzięcie zrealizowała firma budowlana, to wydatki wyniosłyby ok. 35-40 ty. zł.
Pani Dyrektor zaoszczędziła kwotę
około 20-25 tys. zł i z tego względu
powinna otrzymać co najmniej pochwałę, ale zauważono tylko, że
faktury na materiały budowlane są
źle opisywane itp., mimo że służby
finansowe gminy uznały sposób
rozliczenia i opisywania faktur za
wystarczający i właściwy.
3. Działające od kilku lat w naszej placówce klasy integracyjne
umożliwiły dzieciom posiadającym
orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie o różnych stopniach niepełnosprawności
uczyć się i prawidłowo funkcjonować ze zdrowymi rówieśnikami.
Możliwe to było dzięki nawiązaniu
współpracy przez Panią Dyrektor z
takimi instytucjami jak Centrum
Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli, Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łobzie. Przedstawiciele
tych instytucji oraz nauczyciele z
sąsiednich gmin uczestniczyli w
zorganizowanej przez naszą szkołę
konferencji i warsztatach szkoleniowych, gdzie prezentowano pracę w nauczaniu integracyjnym. Prowadzący zajęcia stale doskonalą
swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach dokształcania zawodowego.
4. To podczas kadencji Pani
Dyrektor bardzo dużo nauczycieli,
bo dziesięcioro, uzyskało najwyższy stopień awansu zawodowego na
nauczyciela dyplomowanego, a
wielu ukończyło studia podyplomowe, aby zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu i w ten
sposób nie zwiększać wydatków
budżetu szkoły w związku z zatrudnieniem nowych pedagogów.
5. Bardzo dobrze Pani Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Sołecką.

6. Nasza szkoła jest placówka
środowiskową. Dzięki inicjatywie
Pani Dyrektor oraz radnych, przy
współudziale nauczycieli, zorganizowano społecznie wiele imprez dla
najuboższych mieszkańców gminy,
w dniach wolnych od zajęć.
7. Bardzo duże zaangażowanie
w dążeniu do poprawy wizerunku
szkoły w środowisku lokalnym, szacunek wobec drugiego człowieka
oraz troska o “dobro uczniów” to
najważniejsze atuty, które predysponują Panią Dyrektor Marię Jędrzejczak do zajmowanego stanowiska.
Podsumowanie
- Moją opinię o pracy Pani
Dyrektor podziela zdecydowana
większość nauczycieli, pracownicy
obsługi, Rada Rodziców (wystosowano stosowne protesty do Pani
Burmistrz, Pani Przewodniczącej
Rady Miejskiej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty).
- Sukcesy szkoły to efekt dobrego i skutecznego zarządzania
placówką przez Panią Dyrektor.
Trzeba wyjątkowo złej woli, aby
tego nie widzieć.
- Stwierdzone niedociągnięcia nie powinny rzutować na całokształt pracy i nie powinny być podstawą do podjęcia tak drastycznej
decyzji.
- Podjęta próba odwołania to
bezpodstawne podważenie całego
pozytywnego dorobku pracy Pani

Dyrektor, nauczycieli i rodziców.
- Nie można pozwolić, aby to
wszystko, co Pani Dyrektor wspólnie z nauczycielami i rodzicami
ciężką pracą stworzyła i osiągnęła,
zostało zlekceważone, pominięte i
przekreślone.
- Dziwi mocno fakt, że kontrolą objęto tylko naszą placówkę.
- Szczególnie bulwersuje sposób i tryb podjętej bardzo szybko
próby odwołania dyrektora przez
Panią Burmistrz: po wycinkowej
kontroli, bez kompleksowej oceny
pracy Pani Dyrektor przez Pana
Kuratora Oświaty; nie wzięciu pod
uwagę pism – protestów (nauczycieli, pracowników obsługi, Rady Rodziców); stanowiska Związku Zawodowego “Solidarność” Pracowników Oświaty; uchwały Rady
Miejskiej odnośnie apelu radnych o
powstrzymanie się z decyzją do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
- Sytuacja ta podważa zaufanie obywateli i wyborców do Pani
Burmistrz jako organu władzy samorządowej.
- Uważam, że decyzja Pani
Burmistrz jest błędna, szkodliwa i
krzywdząca, ale mimo wszystko liczę na zdrowy rozsądek i dobrą
wolę. Jest jeszcze czas na zmianę
decyzji dla dobra całej naszej społeczności.
Z poważaniem
Józef Drozdowski.

£adnie to wygl¹da, ale...
Łobez pięknieje – są nowe
chodniki, drogi, drzewa,
piękne balkony. Ładnie to
wygląda, ale nie zawsze zdaje egzamin w praktyce. Również mieszkańcy domów
prywatnych starają się o estetykę wokół swojego domostwa. Na cmentarzach także
robi się salony wokół nagrobków, obudowując je kafelkami, by broń Boże żadna
trawa nie urosła. Obok jest
inny nagrobek zalewany, bo przecież gdyby wszyscy pokładli kafelki, woda nie miałaby gdzie
wsiąkać. Kiedy wszędzie będą betony – będą i powodzie. Zabudowuje się ziemię pod Zieloną Górą.
Ulice Zielona, Słowackiego, Konopnickiej. Po tych ulicach ze ślizgiem leje się woda zalewając
piwnice, bo nie mieści się w studzienkach. Nie może wsiąkać u
góry bo wszędzie asfalty i betony.
Pod Zieloną Górą były kiedyś
ogródki działkowe – woda wsiąkała niżej, na miejscu Oś. Orzesz-

List do redakcji

List do redakcji
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kowej płynął sobie strumyk, było
źródełko, potem były ogródki
działkowe – bez płotów. Teraz to
wszystko jest zabudowane, podczas silnych deszczy zalewany
jest dom pod nr 4 i 5 przy Konopnickiej i przy Słowackiego. Tu też
jak najczęściej powinny być
czyszczane studzienki, usuwane
liście i śmieci. Do tej pory nie
można wysuszyć piwnic. Była z
nich wypompowywana woda,
która sięgała powyżej pasa. Jest
pytanie – czy nie za bardzo chcemy wszystko zabudowywać?
Woda musi płynąć z góry i po drodze mieć szansę gdzieś wsiąkać, a
okazuje się, że nawet starostwo
ostatnio się pobetonowało. Groby
pełne sztucznych kwiatów, lampek... to wszystko idzie do ziemi
– to chemia. I gdzie tu ekologia?
Poddaję ten temat pod rozwagę
dla naszych instytucji – uczulić,
by w Łobzie było nie tylko pięknie, ale i praktycznie i bezpiecznie. Swoją drogą worki z piaskiem
mamy przygotowane.
M.T.
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Wa¿¹ siê
losy
dyrektor
Szymañskiej
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Podziêkowanie
Minęło kilka dni od Spotkania
Abiturientów Gimnazjum i Liceum z
lat 1945 - 1959 w Łobzie. Z ogromną
przyjemnością wracam do tych pięknych dni. W imieniu koleżanek i kolegów z rocznika 55 składam serdecz-

ne podziękowanie organizatorom za
ogromną pracę, którą wykonali, aby
to szczególne spotkanie było atrakcyjne i dostarczyło wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Szczególnie dziękuję Dyrekcji Li-

ceum i młodzieży za chwile wzruszeń
podczas uroczystego apelu. Kolejne
nasze spotkanie było wspaniałe, bo
ziemia łobeska jest nam przyjazna i
bardzo bliska.
Albert Miłaszewski

(REGION) Już od dłuższego
czasu trwają rozważania nad dalszym losem pochodzącej z Łobza
dyrektor szczecińskiego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej. Ze stanowiska chce ją odwołać Samoobrona.
Spekulacje zaczęły się po tym, jak
w maju br. nowym prezesem ARiMR
został Janusz Osuch, rekomendowany na to stanowisko przez wicepremiera Andrzeja Leppera i minister
Zytę Gilowską. Sam Osuch jest bezpartyjny i wcześniej był urzędnikiem
Państwowego Zasobu Kadr. Jednak
zdecydował się na odwołanie zarówno Haliny Szymańskiej, jak i szefa
szczecińskiego oddziału Agencji
Nieruchomości Rolnej Stanisława
Stępnia. Musiał jednak o zgodę zapytać sejmik, w którym Szymańska jest
radną, oraz radę powiatu pyrzyckiego,
której Stępień jest przewodniczącym.
Na odwołanie Szymańskiej naciskała szczecińska Samoobrona i jej
radni w sejmiku. Jeden z nich w Telewizji Szczecińskiej zarzucał Szymańskiej, że zatrudnia ludzi z SLD. Radni
PiS i PSL w sejmiku przygotowali
projekt uchwały sprzeciwiającej się
odwołaniu Szymańskiej. Jednak został odrzucony głosami PO, LiD i
Samoobrony (stosunkiem 10:16). To,
że radni odrzucili sprzeciw nie oznacza jednocześnie, że wyrazili zgodę
na jej odwołanie, bo takiej uchwały
nie głosowali.
Jednak prezes ARiMR może odwołać dyrektora oddziału bez opinii
sejmiku, ale w takim przypadku ten
może odwołać się do sądu pracy.
Czy tak się to skończy w przypadku
Szymańskiej, dowiemy się prawdopodobnie w najbliższych dniach, bo
- jak poinformował wczorajszy Kurier Szczeciński - dzisiaj Szymańska
ma stawić się u prezesa wraz z kierownikiem polickiego oddziału
Agencji Markiem Kalkowskim.
Zdaniem Kuriera – to on jest typowany na jej następcę.
(r)

og³asza przetarg ustny
nieograniczony na najem
1. lokalu użytkowego nr 1 o pow. 66,9 m2, usytuowanego na parterze budynku dworcowego przy ul. Kołobrzeskiej
5 w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na działalność gospodarczą stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto
7,00 zł/m2 wadium 200,00 zł postąpienie 0,50 zł
2. lokalu użytkowego nr 1 o pow. 44,30 m2, usytuowanego na parterze budynku nr 33 w m. Starogard Łobeski gm.
Resko z przeznaczeniem na działalność gospodarczą stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto 2,00 zł/m2wadium 100,00 zł postąpienie 0,10 zł
3. lokalu użytkowego nr 2 o pow. 44,30 m2, usytuowanego na I piętrze budynku nr 33 w m. Starogard Łobeski gm.
Resko z przeznaczeniem na działalność gospodarczą stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto 2,00 zł/m2
wadium 100,00 zł postąpienie 0,10 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2007 r. o godz. 10 : 00 w podanej kolejności w Biurze Rejonu Administrowania
i Utrzymania Nieruchomości Białogard przy ul. Borzymowskiego 5 w Białogardzie
Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 do 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem Rejonu w Białogardzie tel. 094 311 43 24 , 311 43 35 (poz. 1-3 ). Regulamin przetargu i pozostałe
dokumenty do wglądu w Biurze Oddziału w Koszalinie oraz w siedzibie Rejonu w Białogardzie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 24. 07.2007 r. na konto wskazane w regulaminie przetargu.
Telefony kontaktowe: 094 34 00 372 e-mail: marketing.szczecin@pkp.pl lub j.santorek@pkp.pl
www.nieruchomosci-szczecin.pkp.pl
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.
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Wystawa IPN „Twarze szczeciñskiej bezpieki”

To z³o mia³o byæ ukryte na zawsze
(SZCZECIN) W połowie
czerwca oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie otworzył wystawę, na której pokazał
zdjęcia 80 funkcjonariuszy pracujących w organach aparatu
bezpieczeństwa. Ekspozycję wystawiono w galerii gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich. Łobezianie na wystawie byli i od nich
otrzymaliśmy informator o wystawie, w którym znalazł się również łobeski „akcent” zachodniopomorskiej bezpieki – zdjęcie Józefa Orlickiego, który w latach
1956-59 zajmował się bezpieczeństwem w Łobzie.
Na wystawie można zobaczyć
wizerunki funkcjonariuszy wyłącznie z kadry kierowniczej miejscowej bezpieki: Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Wojewódzkiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej (MO), Urzędu
Bezpieczeństwa (UB) i Służby Bezpieczeństwa (SB).
Prezes IPN Janusz Kurtyka,
otwierając wystawę, deklarował, że
kierowany przez niego Instytut będzie robił wszystko, by mechani-

zmy czynienia zła (a złem była np.
działalność aparatu bezpieczeństwa
w okresie PRL-u) pokazywać i udokumentowywać, bo w ten sposób jak podkreślił - to, co robi IPN, trudno będzie podważyć. - To zło ma banalną twarz funkcjonariuszy, którzy
w imieniu Związku Sowieckiego i
PZPR rządzili Polakami (...), inspirowali do zdrady, (...), byli rzeczywistym kręgosłupem dyktatury komunistycznej w Polsce (...) - mówił
szef IPN do tłumnie przybyłych
s z c z e c i n i a n .
Jak dodał Kurtyka, „to zło miało być
ukryte na zawsze”. - Dziś ci, którymi rządzili, mogą zobaczyć te twarze - powiedział.
Na wystawie nie zamieszczono
wszystkich fotografii znaczących
funkcjonariuszy bezpieki ze Szczecina, bo np. nie zdołano odnaleźć
teczek osobowych tych osób lub
brakuje zdjęć. Zapewnił natomiast,
że w wydawnictwie, które przygotowuje IPN, a które ma się ukazać za
kilka miesięcy, znajdą się wszyscy
wyżsi rangą funkcjonariusze.
Na wystawie można zobaczyć
zdjęcia m.in. Adama Pietruszki jednego z zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, szefa szczecińskiej UB w

czasach stalinowskich Eliasza Kotona czy kierującego szczecińską
bezpieką w stanie wojennym Jarosława Wernikowskiego.
Pokazany na wystawie Józef
Orlicki pracował w UB/SB w latach

1946-75. Do Łobza przyszedł ze
Szczecina w 1956 r. i był kierownikiem Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Przez
następne dwa lata był zastępcą komendanta powiatowego ds. Bezpie-

czeństwa KPMO w Łobzie. W następnych latach pracował w Wolinie
i Szczecinie.
Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim zorganizowano
w kwietniu 1945 roku. Istniał do lipca 1990 roku. W okresie stalinizmu
w jego szeregach służyło około
1200 funkcjonariuszy. W latach 60tych liczba ta zmalała do około 450
osób, a w czasie stanu wojennego
wzrosła do około 750 funkcjonariuszy.
Obraz działań bezpieki jest porażający; posługując się prawem
doprowadzono do skazania na
śmierć ogromną liczbę polskich patriotów (5 tys. wyroków zostało
wykonanych). Na wzór sowiecki
bezpieka tworzyła sieć obozów, liczącą w 1954 roku 179 obiektów
więziennych różnego typu. Przetrzymywano w nich ponad milion
osób. W jej kartotekach znajdowało
się 5,2 mln nazwisk, czyli około 1/3
dorosłych Polaków. W 1955 roku
liczba agentury wynosiła 72 956
osób. Wśród nich znajdowało się
864 agentów, 67 648 informatorów
i 4444 rezydentów. Warto znać te
liczby, gdy rozmawiamy o najnowszej historii Polski.b
(r)
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Cudowne zes³anie przepiórek i manny
Chrzcielnica
„Kto uwierzy i ochrzczony
zostanie, będzie zbawiony”
(Mk. 16,16)
Chrzest
oznacza
przyjęcie
ochrzczonego do wspólnoty chrześcijańskiej i nierozerwalną więź z Chrystusem. Według Lutra jest to sakrament
ratunku. Woda odgrywa tu istotną rolę
oczyszczenia. Około 1600 roku
chrzczonego moczono całkowicie
wodą, aby wyzwolić go ze szpon zła i
grzechu. W ten sposób narodził się
ponownie z wody i ducha i jako dziecie
boże był oficjalnie przyjęty do wspólnoty. „Tylko, kto ponownie się narodził
zobaczy Królestwo Boże” ( J. 3, 3)

średniowieczu popularna była legenda
o pelikanie, który rozrywał własną
pierś, aby nakarmić swoje młode. Ptak
stał się symbolem zbawienia ludzkości, tak jak Chrystus poprzez swoją
śmierć.
Wieko spoczywało bezpośrednio
na chrzcielnicy. Prawdopodobnie
podnoszono je tylko przy okazji
chrztu. Niestety, brak tak ważnego

rzyć w wodzie. Żołnierz na początku
nie chciał tego uczynić, przekonał go
jednak jego sługa. Po kąpieli ciało
Najmana było uzdrowione, a on sam
nawrócił się na wiarę synów Izraela.
Eliasz jest prefigurą Jana Chrzciciela, który nad rzeką Jordan wygłaszał kazania i tych, co go słuchali, nakłonił do chrztu w rzece. Jest to sym-

W 1623 r zbudowana została
chrzcielnica, bogato zdobiona m.in.
rzeźbami i malunkami. Chrzcielnica
ma kształt sześcioboczny, jej korpus
oparty jest na 6-ciu lwich głowach, które przechodzą w obnażone żeńskie sylwetki, te zaś przechodzą w dolnej części w ślimacznice. Sześć rogów płyciny wsparte są na figurach damskichkariatydach, przedstawiające alegorie
cnót. Można tu rozpoznać następujące
cnoty: odwagi - Fortitudor; wstrzemięźliwości - Temperamentia; i wiary
- Fides. Pozostałe trzy figury są zniszczone i trudno je rozpoznać, zapewne
miały przedstawiać pozostałe cnoty tj.
miłość - Caritas; nadzieję - Spes; mądrość - Prudentia lub sprawiedliwość Justitia.

Rozesłanie apostołów
(Mat. 28,16; Mk.16,15)
Jedenastu uczniów udało się do
Galilei na górę, na umówione spotkanie z Jezusem. Jezus wystąpił przed
nich i rzekł: „Idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię wszelkim stworzeniom, kto uwierzy i przyjmie chrzest
będzie zbawiony”. (Mak. 16,15,16)
Cytat ten wskazuje, że obok chrztu
również wiara, która przekazywana
jest słowem Bożym jest warunkiem
zbawienia.
Na obrazie Piotr stoi przed
uczniami i choć Jan był ulubieńcem,
to Piotr był opoką, na której Chrystus
chciał zbudować swój kościół. To on
dzierży w ręce klucze niebiańskie wg ewangelii Mateusza (Mat. 16,19)
„I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Mądrość,wstrzemięźliwość i sprawiedliwość mają swoje korzenie w kulturze antycznej. Papież Grzegorz Wielki w VI stuleciu dopisał do nich jeszcze
kolejne cnoty chrześcijańskie: wiara,
nadzieja miłość. Zinterpretował je jako
dar Ducha Świętego. ( 1 List do Koryn.
13,13)
Po reformacji w kościołach ewangelickich wymienione cnoty zajęły
miejsce świętych. Cnoty chrześcijańskie miały bowiem pierwszeństwo.
Wiara, nadzieja, miłość są wg Pawła (1Kor.13,13) cnotami chrześcijańskimi. Współczucie jest mocno związane z miłością. Odwaga i wstrzemięźliwość zostały przejęte z filozofii greckiej do etyki chrześcijańskiej. W płycinach korpusu malowane są sceny występujące w Starym i Nowym Testamencie oraz herby fundatorów rodów
v.Borcke i Winterfeld.
Wśród bogatej ornamentyki odnaleźć można typowe niderlandzkie formy w postaci symetrycznie uporządkowanych listew oraz geometryczne płaskorzeźby, które występują głównie na
szkatułach i skrzyniach posagowych.
Tekst nad archiwoltami odnosi się do
wydarzeń biblijnych.
Pokrywa chrzcielnicy zginęła jeszcze przed ostatnią wojną. Miała ona
kształt latarni. Zwieńczona była majestatycznym pelikanem, jednym z najwcześniejszych symboli Chrystusa. W

Chrystus wśród dzieci (Mat.
19,13; Mk.10,13; Łuk. 18,15)
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie
im.” (Mak. 10,14). Taki sam napis
widnieje nad obrazem. Pewnego dnia
przyprowadzono dzieci do Chrystusa, aby ten ich dotknął i za nich się
modlił. Uczniowie Chrystusa chcieli
odesłać ludzi, Chrystus na to jednak
nie zezwolił. Wyjaśnił swoim
uczniom, że to właśnie dzieciom bożym świat stoi otworem. Później
uniósł ręce nad dziećmi i pobłogosławił je. Wydarzenie to symbolizuje
wybawienie tych, którzy poprzez
chrzest trafili do Chrystusa.
Martin Luter przypisał temu wydarzeniu dużą wagę. Podczas chrztu
dzieci wykorzystywał tylko tę przypowieść.

Chrzcielnica z malowid³em „Chrystus z dzieæmi"
elementu chrzcielnicy zmniejsza jej
wartość wizualną i zmienia proporcje.
Prawdopodobnie z rozmysłem
przyjęto sześciokątny kształt korpusu
chrzcielnicy, bowiem liczba 6 wskazywała na śmierć, z tego też powodu
wykorzystywano sześciokątne formy
przy budowie studni i chrzcielnic. Treści tekstów, które umieszczone są na
chrzcielnicy, podkreślają przede
wszystkim znaczenie sakralne chrztu,
tak ważne dla zbawienia.
O uzdrawiającej kąpieli
trędowatego Najmana
(2.K. Królów.5,1)
Eliasz, prorok ze Starego Testamentu, głosił chwałę w drugiej połowie IX w.p.n.e. dla proroka Elia. Kiedy
Najman, wódz wojsk syryjskich, wrogo nastawionego do Izraelitów zachorował na trąd, udał się do Eliasza z
prośbą o uzdrowienie jego ciała. Ten
nakazał mu kąpiel w Jordanie. Miał się
on siedmiokrotnie całkowicie zanu-

bol sakramentu chrztu i jego oczyszczającego działania jak i chrztu
Chrystusa.
Tekst umieszczony nad obrazem
brzmi: „Idź i umyj się siedem razy w
Jordanie”.
Wszystkie pozostałe sceny pochodzą z Nowego Testamentu.
Chrystus
i Nikodem (J. 3,1)
Faryzeusz Nikodem, znany i szanowany człowiek Wysokiej Rady
Żydowskiej, przybył którejś nocy do
Chrystusa, ponieważ jeden z uczynionych cudów przekonał go, iż jest
nauczycielem wysłanym przez
Boga. Na pytania: „Jak człowiek
może się ponownie narodzić, kiedy to
już jest starcem”, Chrystus odpowiada: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodził
z wody i z ducha, nie może wejść do
Królestwa Bożego”. (J. 3,5). Ten
sam tekst widnieje nad obrazem.

Nawrócenie Korneliusza
(Apg. 10)
Rzymski setnik Korneliusz, który
służył w Cezarei, bardzo był przychylny żydowskiej wierze. Po ukazaniu mu się anioła Pańskiego wysłał
do Jaffy swojego żołnierz i dwóch
domowników, do grabarza Szymona,
u którego przebywał Piotr. Posłańcy
mieli poprosić Piotra, aby ten przybył
do setnika. Kiedy posłańcy opowiedzieli Piotrowi o pobożnym żywocie
ich Pana, ten udał się razem z nimi do
Cezarei. W domu Korneliusza, Piotr
przepowiedział tam zgromadzonym
zmartwychwstanie Jezusa. W czasie,
kiedy Piotr przemawiał, zszedł Duch
Święty do wszystkich zgromadzonych. Dar Ducha świętego został
również wylany na obecnych tam pogan. Wówczas Piotr nakazał ochrzcić
wszystkich obecnych w imię Chrystusa. Scena podpisana jest następującym tekstem: „Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i
my?” (Dzieje apostolskie 10,47)
Cdn.
Dr W. D. von Borcke
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Z Pekinu przez £obez do Pary¿a
(ŁOBEZ) W ubiegłą środę około setki starych, zabytkowych samochodów przejechało przez Łobez
ulicami Obrońców Stalingradu,
Kościelną i Bema. Przez Łobez
przebiegła trasa międzynarodowego rajdu Pekin – Paryż rozpoczętego 27 maja w stolicy Chin. Niestety
dla samochody nie przejechały jeden za drugim. Pierwszy pojawił się

REKLAMA

przed godziną dwunastą. Co ciekawe czołówkę peletonu otwierały
kobiety. Najstarszy samochód
uczestniczący w rajdzie Mercedes
60HP ma 104 lata. Niewiele młodszy jest Ford T, czy też dwa samochody Itala 40 z 1907 roku. Atrakcją
rajdu były również trzy samochody
Rolls Royce z początku lat dwudziestych.
(gp)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
Q Szczecin centrum 69 mkw, ładnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmę. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.

Q PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę z
rozliczeniem lub kupię kawalerkę
(Gryfice, Trzebiatów). Tel 091 384
48 64
Q Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Q Pilnie kupię mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w Łobzie, parter drugie piętro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40
Q Poszukuje do wynajęcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

INNE

Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel 091 392 16 07, 0
601 587 438.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel 091
392 16 07. 0601 587 438.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel 502 649 119.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
modułowa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

QKupię grunty rolne. Tel. 692 883
670

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel 600 265 547.
Q Kupię działkę budowlaną na terenie Łobza. Tel. 668 474 220
Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel 091 392 23
21, 696 399 244.
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084

Q Sprzedam Seat Ibiza rocznik
1993, nowy model 5-dzwiowy, pojemność 1,3, benzyna, kolor zielony, cena 3800 zł + opłaty. Tel. 0697
424 727.

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.

Q Domy od 40 tys. zł, technologia
modułowa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

Q Firma w Świnoujściu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcę. Tel
600 262 279
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona „Złota Rączka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

Q Sprzedam Opel Vectra 1,6 rod
produkcji 1996, ABC 2x AiR BAG,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, niebieski metalik. Cena 9000
+ opłaty. Tel 0697 424 727.

Redakcja Tygodnika
£obeskiego

zatrudni
przedstawiciela
handlowego
do działu reklam
i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532

SPORT
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Po sezonie pi³karskim 2006/07

Sarmata – sukces nie tylko pi³karski
Mimo, iż drużynie seniorów Sarmaty Dobra nie udało się zająć na koniec sezonu 2006/2007 miejsca premiowanego awansem do V ligi, to III
miejsce zajęte na finiszu rozgrywek
jest niewątpliwym sukcesem dla młodej drużyny, a taką jest w tej chwili
Sarmata. Tym bardziej, że po zmianie
pokoleniowej przed sezonem i odejściu z drużyny tak znaczących zawodników jak Andrzej Mioduszewski,
Wojciech Dorsz, Krzysztof Sadłowski, Marek Smoliński, Bogdan Kaczor, Tomasz Surma, Zdzisław Szkup,
Jarosław Banasiak, Tomasz Zawilski
czy Krzysztof Szkup nikt w Klubie nie
zakładał, że ich młodzi następcy będą
w stanie aktywnie włączyć się w walce
o awans do V ligi. Stało się jednak
inaczej i chyba tylko brak boiskowego
doświadczenia u młodych zawodników sprawił, że ewentualny awans,
który już wydawało się, że jest tak
blisko, w tym roku jeszcze się oddalił.
Jednak osiągnięta liczba punktów
(55), najwyższa w historii występów
Sarmaty w klasie okręgowej, czy choćby fakt, że jako jedyna drużyna nie
przegrała meczu ze Świtem Szczecin
(remisując w Szczecinie 2:2 i wygrywając w Dobrej 3:0), zdecydowanym
zwycięzcą I grupy klasy okręgowej,
wystawia młodym piłkarzom Sarmaty
jak najlepsze świadectwo.

MA£Y JUBILEUSZ
W bieżącym roku minęło dziesięć
lat, jak Sarmata powtórnie awansował
do klasy okręgowej (pierwszy awans
był w roku 1979) i praktycznie od lat
zajmuje miejsca w górnej połówce tabeli. Najbliżej awansu do V ligi był w
sezonie 2002/2003, kiedy to na skutek
reorganizacji rozgrywek do wyższej
ligi awansowało 6 pierwszych zespołów, jednak zajmujący 3 miejsce po
rundzie jesiennej Sarmata na skutek
zawirowań w gminie i w Klubie spowodowanych przez ówczesnego burmistrza Dobrej spadł po rundzie wiosennej na 7 miejsce, czyli pierwsze nie
premiowane awansem. Atmosfera
wokół klubu i w klubie znacząco się
zmieniła od marca 2004 roku, kiedy to
przedterminowe wybory wygrała w
Dobrej obecna Burmistrz Barbara
Wilczek. Jej pomoc dla Klubu, a także
pomoc Rady Miejskiej i innych instytucji działających w Dobrej sprawiły,
że klub Sarmata w ostatnich latach
odniósł szereg sukcesów.

Z DOBREJ DO KADRY
W grupie trampkarzy w zajęciach
prowadzonych przez Damiana Padzińskiego ciągłym całorocznym
szkoleniem objętych jest 40 dzieci.
Dla dzieci mieszkających w miejscowościach na terenie gminy Klub zapewnia dowóz na zajęcia treningowe
do Dobrej. Szkolenie to już przyniosło
widoczne efekty. Wojciech Guźniczak

- rocznik 1993, jako pierwszy zawodnik w historii Sarmaty awansował do
Kadry Województwa Zachodniopomorskiego i 15 sierpnia pojedzie wraz
z nią na obóz treningowy. Grupa juniorów trenowana przez Jarosława
Jaszczuka w roku ubiegłym zajęła 2
miejsce, co było najlepszą pozycją
drużyny od 10 lat. Ich wysokie umiejętności piłkarskie spowodowały, że
niektórzy z nich zadebiutowali w drużynie seniorów trenowanych przez
Tomasz Surmę i zajmując 3 miejsce
udało się im powtórzyć najlepsze
osiągnięcie Sarmaty z sezonu 2001/
2002. Wychowanek Klubu Krzysztof
Szkup, rocznik 1989, przeszedł pomyślnie wymagane testy i od roku jest
uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.

NAJLEPSZY STRZELEC
POWIATU
Do sukcesu drużyny seniorskiej i
trenerów kształcących najmłodsze talenty na miarę kadry województwa
trzeba dołożyć sukces indywidualny
Damiana Padzińskiego, który został
królem strzelców powiatu łobeskiego.
Ten tytuł też coś znaczy i miło, że redakcja Tygodnika Łobeskiego ufundowała nagrodę dla najlepszego
strzelca doceniając piłkarski trud i talent zawodników w naszym powiecie.
Cieszy, że ten pierwszy tytuł wywalczył Damian Padziński właśnie z naszego klubu.

JEDEN Z £ADNIEJSZYCH
OBIEKTÓW
Oprócz wyników czysto sportowych trzeba też podkreślić zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach na
obiekcie sportowym w Dobrej. Ogólnodostępna hala sportowa, a w niej
szatnie i natryski dla zawodników,
nowe wiaty dla zawodników rezerwowych, nowa trybuna dla kibiców,
„płotek” odgradzający płytę boiska od
trybuny, zakup samobieżnej kosiarki

Górny rząd od lewej: Jan Zieniewicz (od zawsze z nami), Kazimierz Trojanowski (lekarz), Jarosław Jaszczuk, Adrian Lewicki, Mateusz Mikołowski,
Krzysztof Kieruzel, Damian Padziński, Dawid Dudek, Damian Anulicz,
Antoni Kontowicz (PREZES), Tomasz Surma (TRENER).
Dolny rząd od lewej: Kamil Pacelt, Marek Gudełajski, Paweł Załęcki,
Łukasz Olechnowicz, Krzysztof Sadłowski, Kacper Skrobiński, Damian
Dzierbicki, Paweł Graczykowski.
Oraz: Wojciech Dorsz, Damian Brodowicz, Emilian Kamiński, Dawid
Grzelak, Bogdan Kaczor, Marcin Wierzchowski, Andrzej Mioduszewski (vc
– prezes), Mariusz Pucz (kierownik drużyny), Edward Stanisławczyk (rzecznik prasowy), Zdzisław Szkup (skarbnik).

do trawy typu ciągnikowego, zakup
nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego, to wszystko sprawiło, że w tej
chwili mamy jeden z ładniejszych
obiektów wśród klubów Klasy Okręgowej.

„DOBERMANI” FAIR PLAY
Osobne zdanie należy poświęcić
kibicom Sarmaty. Klub Kibiców Sarmaty „Dobermani” - taką oficjalną nazwę przyjęła ta grupa - postawił sobie
za cel propagowanie kulturalnego,
promującego „fair play” dopingu, który ma sprawić, że stadion jest i ma być
dla wszystkich, i dla wszystkich ma
być bezpieczny. „Dobermani” wierzą,
że ta idea spotka się z pozytywnym odbiorem wśród kibiców innych drużyn,
i że wspólnym wysiłkiem wrócimy do
normalności na stadionach, do standardów, jakie już dawno obowiązują

w „starszych” krajach Unii Europejskiej. Kierunek ten jest mocno wspierany przez pełniącego od pół roku
funkcję Prezesa Klubu Sarmata Antoniego Kontowicza, a także obecny Zarząd Klubu. Pragną oni, aby stadion w
czasie imprez sportowych był cyklicznym miejscem kilkugodzinnego relaksu i odpoczynku dla wszystkich,
którzy się na nim znajdą. Z okazji tego
„małego jubileuszu” Sarmaty, Zarząd
Klubu chciałby podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do osiągnięcia pozycji,
jaką obecnie Klub zajmuje.
Rzecznik prasowy klubu
Edward Stanisławczyk.
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Sukces Grynkiewicza
na zawodach
miêdzynarodowych
(ŁOBEZ – NUEBRANDERBURG) W Łobzie
wyrasta nam talent
sportowy na skalę
kraju. Dwa tygodnie
temu pisaliśmy o
sukcesie 17 – letniego Marcina Grynkiewicza na XXII Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej w
LA w Zamościu. Marcin zajął tam
pierwsze miejsce w biegu na 400 metrów, osiągając bardzo dobry czas
49,23 sekund. W ubiegły weekend, trenujący w LKS Pomorze Stargard
Szczeciński lekkoatleta odniósł kolejny sukces. W ubiegły weekend w Nuebranderburg w Meklenburgii podczas
V Baltic Sea Youth Games – zawodów,
w których wzięła udział młodzież z
krajów basenu Morza Bałtyckiego –
młody biegacz po raz kolejny był
pierwszy na mecie biegu na 400 metrów, ponownie schodząc poniżej 50 sekund.
(gp)

ROZMAITOŒCI
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S£ÓW KILKA O CIS

Wokół funkcjonowania CIS w
Łobzie trwa ostatnio ożywiona
dyskusja. W związku z nią otrzymaliśmy od kierownictwa Centrum Integracji Społecznej informację pokazującą działalność tej
placówki.
***
Centrum Integracji Społecznej
„Od Nowa” działa w ramach Stowarzyszenia Współistnienie. Jego celem jest kompleksowa pomoc osobom długotrwale pozostającym bez
zatrudnienia w powrocie na rynek
pracy.
Jedną z najważniejszych zasad
funkcjonowania CIS jest nie wchodzenie w konkurencję firmom działającym na terenie powiatu. Wszystkie zlecenia, które wykonuje CIS, są
weryfikowane pod względem ewentualnej kolizji z interesami przedsiębiorców. CIS szkoląc uczestników
wchodzi zarazem ze swoimi usługa-

mi tylko i wyłącznie w te usługi, którymi przy aktualnym wzroście gospodarczym nie są zainteresowani
lokalni przedsiębiorcy.
Ze względu na coraz większe braki kandydatów do pracy, pracodawcy
są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów CIS. Między innymi
szwaczki z pierwszej edycji CIS pracują w niedawno powstałej w Łobzie
szwalni, a kolejna pani zostanie
wkrótce także zatrudniona. Niebawem rozpoczyna w powiecie działalność kolejna duża szwalnia, a jeszcze
następna szykuje się do wejścia na
lokalny rynek.
Zatrudnienie pracowników CIS
jest finansowane ze środków zewnętrznych – unijnych. Część osób
pracuje na pełnych etatach np. instruktorzy, inni na części etatu. Zatrudnienie wszystkich osób jest
zgodne z prawem, a w przypadku
osób zatrudnionych w CIS dodatko-

wo, za formalną zgodą przełożonych
w ich macierzystych jednostkach.
Osoby te pracują w CIS głównie po
południu, wieczorami, w soboty,
czasami w ramach urlopu lub nadgodzin w jednostkach macierzystych.
Istotny jest fakt, że to CIS zagospodarował niszczejący budynek przy ul.
Bema. Pozyskał na uruchomienie całego przedsięwzięcia od marszałka
kwotę niemal 400 tys. zł. Ze względu
na trudności z utworzeniem i prowadzeniem jest jedną z tylko trzydziestu
tego typu instytucji w Polsce. Za
pierwszą edycję CIS Łobez odnotował
najwyższą w kraju efektywność prawie 90 %. Tylko w roku 2007 pozyska
z zewnątrz kwotę ponad 2,5 mln zł,
która zostanie wchłonięta przez powiatowy rynek. CIS łobeski uważany
jest obecnie w województwie za sztandarowy. Poprzez zainteresowanie mediów promuje dzisiaj powiat w regionie jak i na terenie całej Polski.

GRAND-PRIX £OBZA
„CZTERY PORY ROKU” - czerwiec
W sobotę 30 czerwca 2007r.
odbył się drugi bieg z cyklu GrandPrix Łobza „Cztery Pory Roku”.
Organizatorem imprezy był ŁKB
“TRUCHT” w Łobzie. To typowy
bieg przełajowy. Dystans 10 km.
Start i meta na stadionie miejskim.
Trasa wiodła wokół jeziora Chełm.
Pogoda dla biegaczy była wymarzona. Bez upału. W trakcie biegu nie
padało, choć dzień był raczej deszczowy.

Zwycięzcą biegu został pan Leszek GAŁAN ze Złocieńca z czasem 37 min 30 sek. Drugie miejsce
przypadło dla pana Tadeusza Mekina z Człopy z czasem 37 min 59 sek.,
trzeci był Mirosław Cybulski ze
Szczecina z czasem 38 min 09 sek.
W kategorii kobiet wygrała Joanna
Gałan ze Złocieńca z czasem 46 min
47 sek. przed Iwoną Modziejewską
z Drzonowa z czasem 49 min 34 sek.
W biegu uczestniczyło 25 za-

wodników i zawodniczek z Człopy,
Złocieńca, Szczecina, Drawska
Pom., Starogardu Łob, Szamotuł,
Grabowa, Drzonowa, Kostrzynia,
Gniezna i Płot oraz Łobza. Poniżej
klasyfikacja z czasami wszystkich
zawodników.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomagali przy organizacji biegu.
Następny bieg z cyklu odbędzie
się 2 września 2007r. na tej samej
trasie.

Informacje:
tel. 0 91 3974422, 091 3976700,
505533306, 512466244
http://www.eurocalendar.info/
index.php?dzial=3&action=5&code=8794 e-mail: marcin_horbacz@op.pl ewisniak10@o2.pl
Z podziękowaniem i
pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska - ŁKB
“Trucht”
foto – Adam Horbacz

INFORMACJE
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Wkrótce VIII Jarmark Doberski
Urząd Miejski w Dobrej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia
udziału w ósmej edycji Jarmarku Doberskiego, który odbędzie się 27 i 28
lipca na Rynku Miejskim w Dobrej. W
roku bieżącym Jarmark będzie również
okazją do świętowania 10 rocznicy
współpracy pomiędzy gminami Dobra i
Ruhlsdorf. Z tej okazji do miasta przybędą goście z Niemiec, którzy wspólnie
z nami będą bawić się podczas imprezy.
Program Jarmarku został tak podzielony, aby każdy znalazł coś dla siebie, dlatego też na piątkowe popołudnie
i wieczór zaplanowaliśmy prezentacje
samochodów, występ gwiazdy wieczoru: GRUPY OPERACYJNEJ oraz Teatru Ognia, który przed północą rozświetli doberski rynek.
W sobotę od godziny 10.30 Dobrą
opanują biegacze, którzy sprawdzą
swoje siły na czterech dystansach; 600
metrów - szkoły podstawowe (roczniki:
1997-1999), 800 metrów szkoły podstawowe (1994-1996), 1200 metrów –
gimnazja (1991 i młodsi) oraz 4 350
metrów (3 pętle po 1450 metrów) bieg
„OPEN”. We wszystkich biegach zostaną wręczone nagrody. Kolejną sportową imprezą będzie II Przełajowy Wyścig Rowerowy Szlakiem Olbrzymów,
który wystartuje o 13.30. Zgłoszenia do
zawodów przyjmowane są pod nr tel.
091 39 14 410, 091 39 14 687 lub w dniu
zawodów do godziny 10.30 w biurze
zawodów sportowych.
Po zawodach sportowych przyjdzie
czas na zmagania rycerzy, którzy na
pobliskiej polanie wybudują osadę, a
następnie staną w szranki w turnieju
łuczniczym, odtworzą średniowieczną

Zaproszenie

bitwę o zamek, przeprowadzą zabawy
plebejskie dla publiczności, a następnie
zmierzą się w Turnieju Bractw Rycerskich. W międzyczasie umiejętności
zaprezentują szczudlarze, a najmłodszych zabawią kuglarze, dorośli natomiast będą mieli okazję zwiedzić stoiska z rękodziełem artystycznym.
Wszyscy zaś będą mogli spędzić dzień
w osadzie rycerskiej, gdzie swe umiejętności kowalskie zaprezentuje Bjorn
z Grupy Historycznej Midgard. W osadzie będzie można również obejrzeć
zwierzęta hodowlane i konie.
Z uwagi na 10-letnią współpracę
Dobrej i Ruhlsdorf, w Mistrzostwach
Polski w Jedzeniu Kiełbasy Doberskiej
wezmą udział goście z zagranicy, dlatego też organizatorzy postanowili podnieść rangę mistrzostw na europejską.
Gwoli przypomnienia, uczestnicy zabawy będą musieli zjeść w jak najkrótszym
czasie kiełbasę o długości jednego metra. W roku ubiegłym laur zwycięstwa
przypadł Panu Maciejowi z Łobza, doberscy smakosze zapowiadają rewanż!
Wieczorną zabawę poprowadzi
gwiazda wieczoru: zespół Skaner, z takimi przebojami jak American Boy, czy
Lato w Kołobrzegu oraz „Makso i
Gwiazdy Cygańskie”. Na zakończenie
występu gwiazd, o północy niebo nad
Dobrą rozświetlą fajerwerki.
Informacje na temat Jarmarku Doberskiego udzielane są w biurze Jarmarku Doberskiego tel./fax. 091 39 14
687, email jarmark@dobragmina.pl,
szczegółowy program znajdą Państwo
na stronie internetowej www.dobragmina.com.pl/jarmark.
Zapraszamy

W związku z organizacją VIII Jarmarku Doberskiego Urząd Miejski w Dobrej
zaprasza wszystkich rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych oraz producentów wszystkiego, co jarmarczne do wystawiania swoich prac i towarów w
sobotę 28 lipca od godziny 13.00 na Rynku Miejskim w Dobrej. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby prezentować swoje towary w namiotach wystawowych
prosimy o rezerwację stoisk w biurze Jarmarku Doberskiego; tel./fax. 091 39 14
687, email jarmark@dobragmina.pl
Pozdrawiam Mateusz Marszalec.

Wyrok
Sygn. akt II K 284/07 Ds. 419/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 maja 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: ASR Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
W obecności Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu
dnia 30 maja 2007 r., sprawy:

Tadeusza Brony

s. Franciszka i Heleny z d. Domańska, ur. 08 kwietnia 1951 r. Drawsko Pomorskie; oskarżonego o to, że: w dniu 24 marca 2007 r. około godziny 16.30 w
Łobzie na ul. Niepodległości kierował rowerem w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk
I. oskarżonego Tadeusza Bronę uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karę 70
(siedemdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch)
lat;
III. na podstawie art. 50 orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym
opłatę w kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych.

Wyrok
Sygn. akt II K 292/07 Ds. 513/07. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: ASR Karolina Szabo. Protokolant: Katarzyna
Kwaśna
W obecności Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 30 maja 2007 r., sprawy:

Mariana Fijołka,

s. Stefana i Anny z d. Śniadecka, ur. 01 stycznia 1966 r. w Miedzyrzeczu; oskarżonego o to, że: w dniu 13 kwietnia 2007 r. o godz. 16.25
w Resku na ul. Jedności Narodowej kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskarżonego Mariana Fijołka uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza
mu karę 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając
wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1
(jednego) roku;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz
Fundacji “Edukacja i Technika Ratownictwa”, ul. Chłodna 3, 00-891
Warszawa, świadczenie pieniężne w wysokości 200 (dwustu) złotych;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
V. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 80 (osiemdziesięciu) złotych.
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Sprostowanie
W artykule „Fala samobójstw w powiecie” błędnie podaliśmy szczegóły dotyczące śmierci mieszkańca Łobza. Śmierć Michała K. nastąpiła w
sobotę. Zmarły miał 23 lata.

Rower
Przewrotka
(ŁOSOŚNICA – RESKO) 28
czerwca o godz. 18:15 na drodze
Łosośnica - Resko Ryszard T., kierując samochodem marki Scania o
nr rej. zjechał na pobocze drogi
przewracając pojazd na prawy bok.

Zamach na zarz¹d dróg
(ŁUGAWINA – ŚWIĘCIĘCHOWO) 28 czerwca około
godz. 12:00 na drodze Ługawina
– Święciechowo, Hanna K., kierując samochodem Mercedes, nie
zachowała należytej ostrożności i
uderzyła w tył samochodu Lublin,
należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie ul. Niepodległości 35. Oba samochody uległy uszkodzeniu.

Szybot³uk
(RESKO) Między 22, a 25
czerwca w godz. 18:00 – 07:00 w
Resku przy ul. Kościuszki 6, nieznany sprawca dokonał wybicia szyb w
oknach budynku Sp. Wodociągi i
Kanalizacja. Straty wyniosły 200 zł.

Kablarz
(RESKO) W nocy z 26, na 27
czerwca w Resku przy ul. Kopernika 1 na terenie Zakładu Usług
Budowlanych i Komunalnych
nieznany sprawca z czterech
przyczep ciągnikowych dokonał
kradzieży 30 metrów miedzianego kabla siedmiożyłowego oraz z
piaskarki 2 metrów miedzianego
kabla jednożyłowego o łącznej
wartości 300 zł.

Lunatyk za kó³kiem
(WINNIKI – CIESZYNO) 29
czerwca o godz. 2:00 na drodze
Cieszyno - Winniki Krystian W.
kierując samochodem ciężarowym Renault, w wyniku zaśnięcia
zjechał na pobocze uderzając w
drzewo, doprowadzając do uszkodzenia pojazdu.

(RESKO) 29 czerwca w Resku
przy ul. W. Polskiego, nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru turystycznego koloru czerwonego. Straty
w kwocie 100 zł poniosła Edyta R.
(DALNO) Między 30 czerwca,
a 1 lipca w Dalnie nieznany po
uprzednim ukręceniu skobla kłódki
od drzwi piwnicy, dokonał z jej
wnętrza kradzieży roweru typu górskiego Media Expert. Straty w kwocie 350 zł na szkodę Łukasza P.
Ukradł Mercedesa

Mercedes
(ŁOBEZ) W okresie między 29,
a 30 czerwca w godz. 17:10 – 08:00
w Łobzie z terenu firmy “TYMPOL” przy ul. Waryńskiego nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu ciężarowego Mercedes
wartości 65 tys. złotych, czym działał na szkodę Zbigniewa T.

Golfem w s³up
(LESIĘCIN) 30 czerwca o godz.
17:50 w Lesięcinie, Łukasz E., kierując samochodem VW Golf, z nieustalonych przyczyn zjechał na
lewą stronę drogi i uderzył w betonowy słup trakcji elektrycznej. W
wyniku tego zdarzenia kierujący
doznał stłuczenia barku lewego,
oraz zwichnięcia barku prawego.

(WRZEŚNO – JENIKOWO) 1
czerwca około godz. 17:30 na drodze Wrześno – Jenikowo, Marian

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

Ranni w wypadku
(KOMOROWO) 30 czerwca o
godz. 20:10 w Komorowie Daniel K.
kierując samochodem Opel jadąc
drogą brukową, na łuku drogi stracił
panowanie nad samochodem, zjechał
na lewą stronę drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia,
obrażeń ciała w postaci stłuczenia
płata prawego przedniego mózgu,
doznał kierujący. Pasażer doznał obrażeń wewnętrznych. Obaj wymienieni zostali przewiezieni do szpitala
w Gryficach, natomiast drugi pasażer
Andżelika P. została umieszczona w
szpitalu w Resku z podejrzeniem
wstrząśnięcia mózgu.

Napromilowani
(ŁOBEZ) 1 lipca około godz.
21:00 Łobzie na ul. Waryńskiego,
Marek S. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,5 promila), naruszając jednocześnie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zareklamuj siê
miejsce na Twoj¹
reklamê
0504 042 532

J. kierował motorowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (2
promila). Został zatrzymany i osadzony w PdOZ do trybu przyspieszonego.
(RESKO – GARDZIN) 25
czerwca około godz. 18:35 na drodze Resko - Gardzin Jan R. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1 promila).

Wyrok
Sygn. akt II K 215/07 Ds. 207/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 czerwca 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła
Przy udziale Apl. Prok. Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 14.06.2007
r. sprawy

Artura Górczyńskiego,

s. Stefana i Leokadii z d. Pyda, ur. 03 listopada 1983 r. w Resku; oskarżonego o to, że w dniu 07 lutego 2007 r. o godz. 15.25 w Węgorzynie na
ul. Runowskiej kierował samochodem marki VW Polo o nr rej. ZLO J670,
znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonej wynikiem 0,76 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Artura Górczyńskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych
ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech)
lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych – (Jed. tekst: Dz.U. z 1983
r. Nr 49, poz. 223 z pózn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.
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KRZYŻÓWKA 27
HUMOR TYGODNIA
Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.
***
Mama pyta sie Jasia
-Jasiu czemu wsadziłeś
piórko do ziemi???
-żeby mi urósł ptaszek
odpowiada Jaś.
***
W nocy ktoś głośno stuka
do drzwi pokoju
hotelowego:
-Hotel się pali!!!
-To nie te drzwi, strażak
nocuje obok!
***
Spotykają się dwaj koledzy.
-Słyszałem, że wczoraj był
u ciebie w domu pożar.
-Eee, nie ma o czym mówić.
Przyjechali strażacy, przestraszyli się ognia i uciekli...

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 25 brzmiało:
“Więc został na lodzie”
Poprawne rozwiązanie nadesłali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Jagoda Malinkiewicz (Karwowo), Roman Galczak (Łobez), Bożena Syjczak (Łobez), Joanna Michniewicz (Łobez), Karolina Płocka
(Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Barbara
Kapcio (Rynowo).
Nagrodę wylosowała pani Barbara Kapcio z Rynowa.
Gratulujemy.

